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Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência _e_Tecnologia

	

22.5.2002	56 a	Ordinária da	4.6.2002	34
Comissão de Redação

	

22.5.2002	11 o	Ordinária da	5.6.2002	91
Comissão de Direitos

Humanos

	

22.5.2002	sia	Extraordinária da	7.6.2002	303
Comissão de

Administração Pública

	

22.5.2002	84 a	Ordinária da	7.6.2002	304
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial

	

23.5.2002	Sa	Extraordinária da	4.6.2002	35
Comissão Parlamentar

de Inquérito do
Sistema Prisional de
Ribeirão das Neves e

outros Municípios

	

23.5.2002	176 a	Especial	5.6.2002	80

	

23.5.2002	5a	Extraordinária da CPI	5.6.2002	93
das Carvoarias

	

23.5.2002	6 a	Extraordinária da CPI	14.6.2002	490
da Mineração Morro

Velho

	

27.5.2002	177a	Especial	6.6.2002	183

	

28.5.2002	88 a	Extraordinária da	4.6.2002	35
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Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
28.5.2002	92 a	Ordinária da	14.6.2002	491

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Humanos
28.5.2002	goa	Ordinária da	21.6.2002	817

Comissão de
Assuntos Municipais e

__	Regionalização	 ___
29.5.2002	362	Ordinária	4.6.2002	1
29.5.2002	84 a	Ordinária da	5.6.2002	94

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
29.5.2002	246 a	Extraordinária	6.6.2002	190
29.5.2002	78a	Ordinária da	6.6.2002	198

Comissão de Turismo,
_____ Indústria _e_Comércio

29.5.2002	92a	Ordinária da	6.6.2002	199
Comissão de Defesa

do Consumidor
29.5.2002	88a	Ordinária da	6.6.2002	200

Comissão de
Educação, Cultura,

Ciência _e_tecnologia
29.5.2002	57a	Ordinária da	7.6.2002	305

Comissão de Redação
29.5.2002	89a	Extraordinária da	7.6.2002	306

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
4.6.2002	363a	Ordinária	6.6.2002	114
4.6.2002	178a	Especial	12.6.2002	363



	

4.6.2002	iga	Ordinária da CPI das	12.6.2002	375
Carvoarias

	

4.6.2002	102S	Ordinária da	14.6.2002	492
Comissão de

Constituição _e_Justiça

	

4.6.2002	16a	Ordinária da	14.6.2002	494
Comissão Parlamentar

de Inquérito do
Sistema Prisional de
Ribeirão das Neves e

Outros Municípios

	

5.6.2002	354a	Ordinária	7.6.2002	262

	

5.6.2002	89a	Ordinária da	7.6.2002	307
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência _e_Tecnologia

	

5.6.2002	247a	Extraordinária	8.6.2002	346

	

5.6.2002	179a	Especial	14.6.2002	473

	

5.6.2002	79a	Ordinária da	14.6.2002	495
Comissão de Turismo,
Indústria _e_Comércio

	

5.6.2002	112 a	Ordinária da	14.6.2002	495
Comissão de Direitos

Humanos

	

5.6.2002	97a	Ordinária da	14.6.2002	497
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas

	

5.6.2002	91a	Ordinária da	14.6.2002	498
Comissão de

Administração_Pública

	

5.6.2002	85 a	Ordinária da	18.6.2002	660
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
5.6.2002 93-	Ordinária da	25.6.2002	964
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Comissão de Defesa
do Consumidor

	

6.6.2002	365 a	Ordinária	8.6.2002	336

	

6.6.2002	37a	Ordinária da	14.6.2002	499
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência _e_Tecnologia

	

6.6.2002	 Evento Realizado na	18.6.2002	741
365 Reunião

Ordinária

	

6.6.2002	248 a	Extraordinária	20.6.2002	700

	

7.6.2002	180a	Especial	18.6.2002	648

	

10.6.2002	2a	Extraordinária da	18.6.2002	662
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

87/2002

	

10.6.2002	183 a	Especial	22.6.2002	906

	

11.6.2002	366 a	Ordinária	13.6.2002	381

	

11.6.2002	20a	Ordinária da CPI das	14.6.2002	500
Carvoarias

	

11.6.2002	103 a	Ordinária da	21.6.2002	818
Comissão de

Constituição _e_Justiça

	

11.6.2002	sa	Ordinária da CPI dos	21.6.2002	819
Cartórios

	

11.6.2002	17 a	Ordinária da	21.6.2002	820
Comissão Parlamentar

de Inquérito do
Sistema Prisional de
Ribeirão das Neves e

outros Municípios
12.6.2002 367a	Ordinária	14.6.2002	434

	

12.6.2002	6 a	Extraordinária da CPI	18.6.2002	664
 das Carvoarias

	

12.6.2002	ga	1	 Ordinária da	21.6.2002	821



Comissão de
Educação, Cultura,

Ciência _e_Tecnologia

	

12.6.2002	98 a	Ordinária da	21.6.2002	822
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas

	

12.6.2002	92a	Ordinária da	21.6.2002	824
Comissão de

Administração Pública

	

12.6.2002	113 a	Ordinária da	25.6.2002	965
Comissão de Direitos

Humanos

	

12.6.2002	86a	Ordinária da	25.6.2002	967
Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

	

13.6.2002	368 a	Ordinária	15.6.2002	531

	

14.6.2002	185 a	Especial	22.6.2002	919

	

14.6.2002	3a	Ordinária da	25.6.2002	970
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

87/2002

	

17.6.2002	186a	Especial	25.6.2002	938

	

17.6.2002	4a	Extraordinária da	25.6.2002	971
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

8712002

	

18.6.2002	369a	Ordinária	20.6.2002	675

	

18.6.2002	96	Ordinária da	21.6.2002	824



Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social

	

18.6.2002	6 a	Ordinária da CPI dos	28.6.2002	1116
Cartórios

	

19.6.2002	370a	Ordinária	21.6.2002	779

	

19.6.2002	249a	Extraordinária	25.6.2002	957

	

19.6.2002	38	Extraordinária da	25.6.2002	972
Comissão de

Educação, Cultura,

	

Ciência _e_Tecnologia	 ____

	

19.6.2002	87	Ordinária da	25.6.2002	973
Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

	

20.6.2002	371	Ordinária	22.6.2002	893

	

20.6.2002	S.	Extraordinária da	25.6.2002	975
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

8712002

	

20.6.2002	250a	Extraordinária	29.6.2002	1351

	

21.6.2002	i oi a	Ordinária da	6.6.2002	196
Comissão de

Constituição _e_Justiça

	

25.6.2002	372a	Ordinária	27.6.2002	1018

	

25.6.2002	5a	Extraordinária da	28.6.2002	1117
Comissão Especial da

Lista _de_Assinantes

	

25.6.2002	52a	Extraordinária da	28.6.2002	1118
Comissão de

_______ 	Administração Pública

	

26.6.2002	373aOrdinária	28.6.2002	1091

	

27.6.2002	374a	Ordinária	29.6.2002 1 1152
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II
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 362 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/512002*
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 9/2002 (encaminha
solicitação de retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar
n° 37/2001), do Presidente do Tribunal de Justiça; e ofícios - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
2.196/2002 - Requerimentos nos 3.385 a 3.389/2002 - Requerimento
da Deputada Maria José Haueisen - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Olinto Godinho, Maria OUvia, Wanderley Ávila e Mauri
Torres - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Carlos Pimenta, João Leite, Luiz Tadeu Leite e Doutor
Viana - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Suspensão e reabertura da Reunião - 2 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 2.022/2002; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 521, 552, 591 e 690/99,

790, 801 e 890/2000, 1.998 e 2.022/2002, e 921/2000; aprovação;
declaração de voto - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago
- Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
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João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoç", lê a seguinte
correspondência:

"OFICIO N° 9/2002*
Belo Horizonte, 23 de maio de 2002.
Senhor Presidente:
Tendo em vista requerimento do Desembargador José Guido de

Andrade, 1° Vice-Presidente, a Corte Superior deste Tribunal, em
sessão realizada no dia 22 do corrente, por unanimidade, aprovou a
retirada do Projeto de Lei Complementar n° 37, de iniciativa deste
Tribunal, ora em tramitação nessa Augusta Assembléia Legislativa e
que visava exclusivamente alterar os itens 15 e 25 do Anexo II da Lei
Complementar n° 59/2001 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias
do Estado), determinando a esta Presidência que oficiasse a Vossa
Excelência para os devidos fins.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais saudações.
Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 37/2001.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
Do Sr. Adroaldo Loureiro, Presidente da Assembléia Legislativa do

Rio Grande do Sul, solicitando a aprovação de projeto de resolução
que encaminhe proposta de emenda à Constituição que devolva aos
Estados a prerrogativa de legislar sobre emancipações,
desmembramentos e criação de municípios.

Da Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.097/2002, da Comissão de Educação. (- Anexe-se ao Requerimento
n° 3.097/2002.)

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
informando que foi deferido o pedido de prorrogação do prazo, por 40
dias, para manifestação do Governador do Estado nos autos n°
660598 - Balanço Geral do Estado, exercício de 2001. (- Anexe-se à
Mensagem n°291/2002.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n os 1.897/2001 e
1.968/2002, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.219/2002, do
Deputado Hely Tarqüinio.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.22512002, do
Deputado Carlos Pimenta.

Do Sr. Mário Montingelli Júnior, Presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando moção proposta pelos Vereadores
Paulo César Silva e Mauro Henrique Tramonte e aprovada por essa
Casa, na qual se apela a diversas autoridades contra as demissões
efetuadas pela empresa Indústrias Nucleares do Brasil - INB. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Eduardo de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de
João Pinheiro, manifestando apoio às reivindicações salariais dos
professores estaduais e solicitando intercessão desta Casa a fim de
que elas sejam atendidas. (- A Comissão de Educação.)

Dos Srs. Brenio Coli Rodrigues, Eduardo de Oliveira, Elmar
Humberto Goulart, Geraldo Majela Primo e João Evangelista Miranda,
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Presidentes das Câmaras Municipais de Leopoldina, João Pinheiro,
Uberaba, Martinho Campos e Paulistas, respectivamente,
encaminhando moções de apoio dessas Casas ao Projeto de Lei n°
2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, que revoga o dispositivo
legal que instituiu a taxa de licenciamento de veículos, as quais foram
propostas pelos Vereadores Elizabeth de Almeida Silva e Aristides
Braz de Souza Vale (Leopoldina); Dercílio Angelo Leão (João
Pinheiro); Marilda Ribeiro Resende, Tony Carlos, Rodolfo Cecílio,
Carlos Pereira da Silva, Antônio dos Reis Gonçalves Lerin, Antônio
Kuniyti Sakamoto, Professor Gilberto Caixeta, José Ronaldo Maciel e
Noé dos Reis Maia (Uberaba); José Carlos de Paula (Martinho
Campos) e Teodomiro Dias da Costa (Paulistas). (Anexem-se ao
Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

Dos Srs. Francisco Cláudio Ferreira Chagas, Márcio José dos
Santos Malta e Mário Montingelli Júnior, Presidentes das Câmaras
Municipais de Carmo da Cachoeira, Belo Vale e Poços de Caldas,
respectivamente, confirmando a adesão dessas Casas ao 1 Concurso
Estadual de Sites sobre Turismo em Minas Gerais.

Do Sr. WilIer Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM, em atenção ao
Requerimento n° 2.952/2001, da Comissão de Meio Ambiente,
prestando informações sobre captações de água na bacia do ribeirão
Vermelho.

Do Sr. Valério Rodrigues Silva, Procurador Jurídico da Prefeitura de
Nova Lima, em atenção ao Ofício n° 406/2002/SGM, encaminhando
informação sobre o percentual de área ocupada pela Mineração Morro
Velho no Município de Nova Lima. (- A CPI da Mineração Morro
Velho.)

De Vereadores das Câmaras Municipais de Rio Preto, Santa
Bárbara do Monte Verde e Santa Rita do Jacutinga, manifestando
apoio à aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado, em atenção ao Requerimento n° 3.042/2001, do Deputado
Arlen Santiago, enviando parecer técnico da Secretaria de
Transportes sobre o assunto objeto do referido requerimento.

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG, acusando o
recebimento de convite para participar, como expositor, do Fórum

rÃ
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Técnico A Consolidação das Leis como Instrumento de
Aperfeiçoamento da Democracia e confirmando sua presença.

Da Sra. Natália Ribeiro de Almeida, Secretária Executiva do
Sindicato Rural de Governador Valadares, comunicando invasão de
terra ocorrida em Frei Inocêncio e solicitando empenho desta Casa a
fim de se resguardar o direito de propriedade. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Alceu Fernandes Molina Júnior, da Secretaria de Apoio Rural
e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, comunicando a liberação de recursos referentes a
convênio celebrado com o Sindicato Rural de Buritis. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Ana Rita Perini de Oliveira, Gerente da Divisão de
Documentação e Informação da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, informando, em atenção a pedido da CPI da
Mineração Morro Velho, encaminhado por meio do Ofício n°
407/2002/SGM, que os relatórios solicitados, referentes à
contaminação por arsênio nos lagos de rejeitos dessa Mineração em
Nova Lima, só serão elaborados após a efetivação de termo de ajuste
de conduta entre a Fundação e a empresa. (- A CPI da Mineração
Morro Velho.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a
liberação de recursos desse Fundo para a Secretaria da Educação. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Gilton Pacheco de Lacerda, Diretor-Presidente da Empresa
Gestora de Ativos - EMGEA -, acusando o recebimento de convite
para audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, nesta
data, e justificando sua ausência. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Das Sras. Maria das Graças de Souza e Silva e Judi Maria dos
Santos, solicitando apoio a fim de que seja reconhecido seu direito ao
apostilamento proporcional. (- A Comissão de Educação.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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



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

PROJETO DE LEI N°2.196/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São

Vicente, com sede no Município de Santa Bárbara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro São Vicente, com sede no Município de Santa
Bárbara.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2002.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro São Vicente é uma

sociedade civil voltada para atividades assistenciais, sem fins
lucrativos. Tem como finalidade precipua trabalhar pelo
desenvolvimento e bem-estar do Bairro São Vicente e adjacências,
em colaboração com outras entidades, bem como identificar e
solucionar os problemas da comunidade; apoiar a divulgação do
esporte e da cultura; proteger e incentivar a preservação da natureza;
garantir a participação dos moradores nos projetos de política urbana
e rural do município; manter convênio com entidades públicas e
privadas; manter intercâmbio com entidades nacionais e
internacionais; trabalhar com crianças e adolescentes, deficientes
físicos e idosos.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
filantrópicos prestados pela Associação Comunitária do Bairro São
Vicente, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3:385/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão de
passe-livre intermunicipal às categorias que menciona. (- A Comissão
de Transporte.)



N° 3.386/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que seja remetido a este Legislativo o Plano
de Carreira do Pessoal da Educação. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.387/2002, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à urgente
apuração do crime em que foi vítima Rafael Azevedo Lopes. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 3.388/2002, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santana do
Paraíso pela comemoração de seu 100 aniversário de emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.389/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
instalação de Delegacia Regional do IEF no Município de Pirapora. (-
A Comissão de Meio Ambiente.)

Da Deputada Maria José Haueisen, encaminhando minuta de
projeto de resolução, por meio da qual propõe alteração do Regimento
Interno desta Casa. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Olinto Godinho, Maria Olívia, Wanderley Ávila e Mauri Torres.
Registro de Presença

OSr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias do
Sr. Enio Faria, ex-Vereador de Caeté.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, povo de Minas Gerais, há alguns anos, precisamente há
sete anos, esta Casa discute, principalmente com a região norte-
mineira, com as suas autoridades, lideranças e Prefeitos Municipais, a
implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo, com
recursos do Governo Federal, do Governo do Estado e das
Prefeituras.

O PRODETUR foi acenado pelo então Presidente Itamar Franco.
Fez-se convênio com o Banco Mundial e com o Banco do Nordeste.
Esperamos durante algum tempo. Na época, o Presidente Itamar

rÁ



8
Franco deixou o Governo Federal, e passamos a viver uma
expectativa muito grande em relação a esse sonho de que os recursos
do PRODETUR chegassem a Minas Gerais.

Na mesma época, os Estados nordestinos apresentaram propostas,
estudos, projetos. Cada Estado teve os recursos aportados, e fez-se a
implantação de programas que levaram a , um desenvolvimento
sustentado de todo o Nordeste brasileiro. A medida que íamos
assistindo às vitórias dos Estados nordestinos, da Bahia ao Rio
Grande do Norte, mudando substancialmente a cara do Nordeste
brasileiro, pouco a pouco, víamos as nossas esperanças irem por
água abaixo. Passou o PRODETUR 1, passou a expectativa das
Prefeituras do Norte de Minas. Muitos Prefeitos investiram muitos
recursos na elaboração de projetos, e, dia após dia, não tínhamos
nenhuma certeza, e a Assembléia e o Governo do Estado ficavam em
situação complicada diante das lideranças e do povo norte-mineiro.

O Nordeste vem realizando a segunda etapa do PRODETUR II, e
Minas Gerais, mais uma vez, fica na expectativa da liberação de
recursos, principalmente por parte do Governo Federal, para implantar
esses projetos. Hoje, estivemos na Secretaria do Turismo,
acompanhando Prefeitos de municípios às margens do São Francisco.
Mesmo desacreditado, atendendo a um convite desses Prefeitos,
embora, repito, não acreditando na possibilidade de vitória ou na
possibilidade da liberação de recursos, chega a noticia de que foram
selecionados dois pólos de desenvolvimento do turismo para o Norte
de Minas: o do Vale do São Francisco e o Caminhos do Norte. O
primeiro deles, Vale do São Francisco, recebeu recursos para a
elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável, no valor de R$600.000,00. O Caminhos do Norte recebeu
- e já estão depositados - R$540.000,00, para a elaboração do seu
plano.

Não sei se acredito - e confesso-me cético, descrente das novas
informações que nos chegam -, mas vamos tratar desse assunto no
próximo dia 4, na Comissão de Turismo, com a presença do Sr.
Secretário de Turismo, Dr. Antônio Henrique, e do Superintendente do
Banco do Nordeste, porque, se essas informações se concretizarem,
o Governo terá o prazo de 30 dias para abrir o processo de licitação, a
fim de preparar os dois pólos para, efetivamente, receberem os
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recursos do PRODETUR a partir do ano que vem. Se se
concretizarem essas informações, devo reconhecer que renascem as
nossas esperanças, e poderemos, pelo menos, sonhar que o
PRODETUR 1 possa vir para Minas Gerais.

Gostaria de citar as cidades, mas, antes, concedo aparte à colega
Elbe Brandão. Aliás, fazendo justiça, quero reconhecer na sua pessoa
e no seu trabalho uma batalhadora incansável, que sonhou, acreditou
e deve ter-se sentido frustrada nos seus trabalhos e na sua
caminhada. Mas há uma luz no fim do túnel, e ainda podemos sonhar
com o aporte de recursos do Governo Federal e do Banco Mundial
para a região norte-mineira.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço, Deputado.
Quero pedir a V. Exa. que não pare de sonhar. Em 2003, completar-

se-ão 10 anos que estamos na luta pela efetivação e consolidação do
PRODETUR para a nossa região. Nunca parei de sonhar ou trabalhar
por isso.

Dois fatos precisam ser colocados. Com relação ao PRODETUR 1,
Minas Gerais não foi incluída e não estava no primeiro decreto, e o
Governo Hélio Garcia não conseguiu operacionalizar força suficiente
para nos incluir. No Governo Eduardo Azeredo, houve conversas e um
avanço com o Banco do Nordeste, que estaria viabilizando recursos,
mais ou menos, da mesma ordem. O programa não estava, mas
caracterizava-se como o PRODETUR do Norte de Minas, que
avançou muito.

No Governo Itamar Franco, foi realizado, inicialmente, um trabalho
pelo Manoel Costa e pelo Antônio Henrique, cujo objetivo era a
construção dos planos macroestratégicos.

Os dois que V. Exa. está recebendo tiveram um pouco do nosso
trabalho, porque há cerca de um mês estive no Ministério do Turismo,
e, segundo o próprio Banco do Nordeste - tenho correspondências
comprovando isto -, Minas Gerais só tinha indicado o caminho do
Jequitinhonha, compreendendo Diamantina e a outra região. Fiquei
indignada, porque todo o trabalho em prol do turismo na região
começou pelos pólos do Caminho do Norte e do São Francisco. Esses
recursos, federais, serão liberados pelo Banco do Nordeste, para que
possamos construir os nossos planos de desenvolvimento sustentável
integrado, cuja licitação já foi aprovada. Acredito que o Governo do
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Estado deverá cumprir o prazo.

Lembro que 80% desses recursos são de Minas, porque os 60%
pertencentes ao BIRD o nosso Estado irá contratar, é um empréstimo
que terá de pagar no futuro, 20% representam a contrapartida do
Governo do Estado, e 20% são do Governo Federal. Estão alocados
para este ano R$59.000.000,00 de contrapartida do PRODETUR II.
Estamos fazendo um esforço para que Minas consiga a sua cota-parte
proporcional nisso. Encaminhamos requerimento à Comissão de
Turismo, já que o Deputado Gil Pereira é o relator da nova lei que o
Governo do Estado encaminhou a esta Casa, pedindo autorização de
endividamento para o PRODETUR, em torno de R$300.000.000,00.
Espero contar com V. Exa., com sua dedicação e parceria. Não
podemos deixar de sonhar, porque há cerca de uma década temos
faculdade de turismo e escola técnica nessa área, no Norte de Minas.
Naquela época, eu era chamada de louca, porque já falava em
turismo. Hoje, é uma realidade. Portanto, parabenizo V. Exa. por
continuar acreditando nisso.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o seu aparte, Deputada
Elbe Brandão. Motivos não nos faltaram para deixar de acreditar ou
sonhar. Os fatos que se sucederam foram altamente negativos, pois
percebemos que o Nordeste estava avançando, enquanto Minas
Gerais estava passando por uma situação complicada. Cito como
exemplo as grandes obras estruturantes de desenvolvimento, como a
construção da estrada Transfranciscana, que margeia o rio São
Francisco, ligando Pirapora às cidades de Brasília de Minas e de São
Francisco. Assim, fomos desacreditando cada vez mais.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, tem a
possibilidade de abrir o processo de licitação, pelo menos, para esses
dois caminhos importantes, que beneficiarão o vale do São Francisco
e as cidades próximas de Montes Claros, num processo de
desenvolvimento sustentável, que modificará aquela região.
Esperamos que isso venha a acontecer.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos tratar de um tema muito
palpitante e que nos chama à responsabilidade. Estou vendo a
repercussão da novela "O Clone", da Rede Globo, O enredo chama a
sociedade a participar de uma discussão maior sobre a dependência
química e sobre como agir com tantos usuários de drogas, que estão
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por aí e não contam com porta aberta para fazer tratamento
adequado.

A sociedade hoje discute, de forma muito clara, aberta, a questão da
dependência química, motivada pelo maior veículo de comunicação
deste País, que é a Rede Globo. Mas é necessário que os órgãos
governamentais, as Casas Legislativas e o próprio Congresso
Nacional façam essa discussão.

Vemos ações de combate ao narcotráfico; vemos o trabalho
desesperado do Governo do Estado do Rio de Janeiro para coibir o
tráfico de drogas, com policiais sendo mortos todos os dias; vemos um
aumento sem precedentes da escalada da violência em Belo
Horizonte, cuja sociedade se sente indefesa e impotente. Mas pouco
se vê com relação à assistência aos dependentes químicos.

Proporemos um programa mineiro de apoio aos dependentes
químicos, porque Minas Gerais não pode tapar o sol com a peneira.
Minas Gerais tem de dar uma resposta às famílias mineiras, aos pais
que estão sem saber o que fazer; tem de dar uma resposta à
juventude, que está indefesa. Os traficantes estão invadindo as
escolas, como aconteceu recentemente em Montes Claros,
espancando os jovens e obrigando-os a fazer uso de drogas.

E necessário que o jovem que queira livrar-se das drogas tenha,
pelo menos, uma porta de entrada aberta.

Hoje, infelizmente, a única opção que existe são atitudes isoladas de
organizações não governamentais, a maioria delas Igreja Católica e
igrejas evangélicas, que tentam abrir essa porta e dar assistência aos
jovens.

Estivemos em contato com a diretoria da Rede Globo e decidimos
que, a partir do mês de agosto, promoveremos uma ampla discussão
do assunto em Minas Gerais, com a participação de autoridades e das
pessoas que querem, efetivamente, pôr um ponto final nesses
episódios, ajudando nossos jovens. Infelizmente, Minas não tem
nenhum programa de apoio aos dependentes químicos. Mas,
embasados nessa discussão que hoje toma conta de todo o Pais,
vamos propor um seminário para saber o que devemos fazer antes
mesmo de votar e analisar o orçamento do Estado para o próximo
ano.

Com certeza absoluta, vamos sensibilizar o Governo Itamar Franco,
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para que acate emendas, insira no orçamento do ano que vem
alguma ação de apoio aos dependentes químicos de Minas Gerais, os
quais, infelizmente, não têm nenhuma assistência por parte dos
governantes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,

público presente nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, a
nossa presença nesta tribuna se deve à necessidade de continuar
uma discussão que, de alguma maneira, interessa a todos nós: a
busca, que é responsabilidade de todos, do fortalecimento do
parlamento, de fortalecimento do Poder Legislativo.

Creio que muitos dos problemas que vivemos hoje no País poderiam
não estar ocorrendo se tivéssemos um parlamento atuante, que
acompanhasse efetivamente as ações, especialmente do Poder
Executivo. Estamos acompanhando, lamentavelmente, a cada dia, o
enfraquecimento do Poder Legislativo no País, estamos vendo o
Poder Executivo, no nível federal, legislando por meio de medidas
provisórias e, nos níveis estadual e municipal, por intermédio de
decretos. Estamos vendo, a cada dia, uma peça importantíssima, que
passa pelo cuidado do parlamento, o orçamento, tornar-se uma peça
de ficção, tirando toda a possibilidade de os parlamentares, de o
Poder Legislativo, acompanhar as ações, a função de governo, nas
diversas áreas. Acompanhamos o momento que o Estado de Minas
está vivendo em relação às suas finanças, mas, ao mesmo tempo,
não conseguimos, a partir deste parlamento, identificar onde estão
sendo utilizados os recursos públicos. O Governo, no último ano,
deixou de investir em diversas funções de governo ou diminuiu esse
investimento nas funções de governo, como a educação,
especialmente. Em anos anteriores, tivemos um investimento de até
50% em educação e, no último ano, o investimento em educação foi
de 34%. Apesar disso, tivemos um aumento de arrecadação de
R$3.500.000.000,00, que não foram investidos em função de governo.
Não foi investido na segurança, porque o Governo diminuiu o
investimento em segurança; não foi investido na educação, porque
também tivemos uma diminuição do investimento em educação.

Portanto, estamos vendo um Poder Legislativo que não pode ter
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conhecimento de todos esses gastos, porque não estão sendo feitos
dentro daquilo que o Poder Legislativo acompanhou, que é o
orçamento. Agora vemos, especialmente, a educação do Estado num
momento de reivindicação e, de alguma forma, vemos todos exporem
os números do Governo, dizerem que não têm condições de dar
aumento para a área de educação, para o servidor. Mas, ao mesmo
tempo, esse Governo arrecadou mais. Sem dúvida, o Poder que
deveria fazer essa fiscalização, o Legislativo, não detém os
instrumentos hoje, porque, de alguma forma, o Governo Estadual
burlou o orçamento e investiu, muitas vezes, em contratos que o
Poder Legislativo desconhece.
Não é diferente o que acontece em diversas Prefeituras,

especialmente a de Belo Horizonte. Li que a Prefeitura de São Paulo
já investiu, neste ano, R$566.000.000,00 em contratos sem licitação.
A Prefeitura de Belo Horizonte não é diferente. O Prefeito disse à
imprensa e aos servidores que estão em campanha por salários que
não tem dinheiro, o que tem é um déficit de R$50.000.000,00, apenas
nos dois primeiros meses deste ano, e propôs aos servidores públicos
municipais de Belo Horizonte o seguinte acordo (- Lê:)

"Os servidores deixam de fazer greve até 2004 e, dependendo da
receita do ano que vem, o Prefeito em exercício negociaria e
sinalizaria a possibilidade de conceder um reajuste."

Ora, onde está esse déficit? A incoerência é muito grande, Deputado
Márcio Cunha, que já foi Vereador da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, parlamentar experiente, que conhece muito bem a Capital.
Tenho acompanhado as publicações no diário oficial do Município.
Outro dia acompanhei a compra feita pela Prefeitura, sem licitação, de
uma Biazer blindada, no valor de R$90.000,00.

Hoje, traz termo aditivo da obra, já denunciada, da lagoa da
Pampulha. O objeto do aditivo é compor recíprocos direitos e
obrigações para reparação de ônus adicionais não previstos no
contrato original. Ninguém sabe quanto a Prefeitura vai pagar de
termo aditivo à Construtura Andrade Gutierrez.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado João
Leite, gostaria, em meu nome e no da Bancada do PMDB, de
cumprimentar V. Exa. V. Exa. é um parlamentar atuante e experiente.
Fomos Vereadores juntos, e muito embora V. Exa., por sua

rÀ



'4
competência e pela sua vida profissional, tenha sido, na época,
convidado pelo Prefeito para o cargo de Secretário Municipal de
Esportes, sem dúvida alguma foi alguém que conheceu o Poder
Legislativo Municipal.

Quero sublinhar um aspecto da sua fala que me chamou atenção e,
neste momento, fazer coro com V. Exa. Trata-se da referência ao
enfraquecimento, cada vez maior, do Poder Legislativo. Está na hora
de modificarmos essa situação. Aprovamos na Casa, graças a Deus e
ao comparecimento dos Deputados, em 2 0 turno, projeto de resolução
da Mesa que delega à UNALE, entidade que congrega Deputados do
Brasil inteiro, a competência de, junto ao Congresso Nacional, propor
modificação na nossa Constituição para avocar ao Poder Legislativo
Estadual mais competências e maiores prerrogativas.

Por isso, no que tange à fala de V. Exa., gostaria de extrair esse
aspecto, e cumprimentá-lo pela crítica que faz. Repetirei aqui, pela
enésima vez, que, infelizmente, o Poder Legislativo me frustrou,
porque, como parlamentar, legislador, realizava-me muito mais como
Vereador por Belo Horizonte do que como Deputado Estadual. Essa é
uma crítica que eu faço. Os companheiros entendem perfeitamente
isso. Hoje, esta Casa está na luta por seus direitos. Que se dê,
efetivamente, ao parlamentar a competência legítima de legislar.
Parabéns pelo seu discurso.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Márcio Cunha.
Continuo falando sobre essa incoerência do discurso do Prefeito em
exercício de Belo Horizonte, a respeito da falta de recursos
disponíveis para os servidores, ao mesmo tempo em que ressalta a
impossibilidade de o Poder Legislativo Municipal acompanhar o custo
para Belo Horizonte desse termo aditivo com a Construtora Andrade
Gutierrez. Isso não está explicitado no diário oficial do Município.

Há outros contratos sem licitação. Estou colecionando os contratos
de prestação de serviço, com dispensa de licitação, da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, como, por exemplo, um que foi feito com
a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP. Temos
vários contratos. Há um de R$969.840,00, para prestação de serviço
de consultoria e assessoria técnica. Não sabemos para quê. Não há
explicação.

Há outro contrato de prestação de serviço com a FUNDEP para a
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realização do Seminário Brasil-Inglaterra, no valor de R$19.541,62,
o qual foi celebrado sem licitação. A Prefeitura de Belo Horizonte
dispensa a licitação e contrata a FUNDEP para o seminário, que
acontecerá em Belo Horizonte.

Há outro convênio de cooperação mútua, com vistas à divulgação do
Programa BH Cidadania, no valor de R$57.189,80.

Temos várias dispensas de licitação. Como o Poder Legislativo,
neste País, vai dar conta dessa situação à população? Como vamos
aceitar isso?

Prestação de serviço de digitalização do acervo da comissão da
nova Capital - R$223.000,00 -, sem licitação, novamente com a
FUNDEP.

Contratação de estagiários para atuarem nas centrais de
atendimento da Prefeitura de Belo Horizonte - R$273.431,52, sem
licitação. Depois, vem um termo de ratificação de dispensa de
licitação. Novamente com a FUNDEP - R$949.597,32. Para alterar a
redação da cláusula quarta, o valor do contrato, a partir de 20/2/2002,
passa a ser de R$949.597,32.

Novamente sem licitação, temos a FUNDEP contratada para
prestação de serviços, através do curso de especialização no
Programa Saúde da Família - R$2.200.000,00.

E inaceitável o que está acontecendo em Belo Horizonte. E
inaceitável Belo Horizonte estar sendo administrada dessa maneira,
sem transparência, sem a população e a própria Câmara Municipal de
Belo Horizonte terem condições de conhecer como a Prefeitura está
gastando dinheiro.

O servidor público municipal, os professores, os médicos recebem
do Sr. Prefeito a resposta de que não há recursos. Como não há
recursos, se a todo momento há dispensa de licitação? Como não há
segurança, se o Prefeito de Belo Horizonte compra para ele, sem
licitação, com recursos da população de Belo Horizonte, um carro
blindado que custa R$90.000,00? E inaceitável a falta de
transparência na administração de Belo Horizonte. Estamos tendo o
cuidado de guardar todos esses contratos. E uma fábula o que a
Prefeitura de Belo Horizonte está gastando, contratando sem licitação
a todo momento, sem o conhecimento do povo de Belo Horizonte,
sem o conhecimento do Poder Legislativo de Belo Horizonte, que está
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sendo driblado com esses contratos sem licitação, que não obrigam
o Governo a investir no orçamento, onde estão previstos os recursos
para as funções de Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no

dia 1° de junho, Pedra Azul comemora 90 anos de existência. Como
Deputado votado naquela cidade, participo diretamente do esforço do
Prefeito Municipal, Dr. Gérson Costa Filho, e de sua equipe, para
colocar Pedra Azul na altura que merece no que tange ao seu
desenvolvimento. As lideranças locais têm feito um esforço
concentrado para a recuperação das finanças do município e a
implementação das obras que tanta falta fazem ao povo daquela
cidade. Estaremos em Pedra Azul, para participar de um périplo de
inaugurações, em 1° de junho, quando dos 90 anos da cidade. A
população bem merece nossa homenagem; o Prefeito, os Vereadores
e as lideranças merecem o nosso aplauso pelo esforço que fazem
para melhorar as condições de vida daquela tradicional e hospitaleira
cidade.

Próximo a Pedra Azul, temos uma cidade chamada Salto da Divisa,
entre Minas Gerais e Bahia. No Estado da Bahia, a poucos
quilômetros de Salto, está sendo construída a barragem de Itapebi,
pela Construtora Norberto Odebrecht, a qual produzirá energia elétrica
para a Bahia, ICMS para aquele Governo, o que também beneficiará
Salto da Divisa. Próximo a Salto da Divisa, temos a belíssima
cachoeira, uma verdadeira obra de Deus, chamada Tombo da
Fumaça. Com a construção da barragem, houve uma disputa, há
alguns anos, já que a construtora queria inundar a cachoeira. Num
esforço dos ambientalistas de Minas e da Bahia, num esforço
concentrado das lideranças, foi preservada a queda d'água Tombo da
Fumaça. Foi preservada de tal maneira, que a barragem será
construída, concluída, sendo, nesta Casa, declarado que a cachoeira
seria preservada.

Acabamos de receber uma comunicação das mais legítimas
lideranças de Salto da Divisa, da Sra. Vilma Pimenta, Presidente do
Diretório do PMDB daquela cidade, nossa candidata a Prefeita; do ex-
Prefeito José Eduardo da Cunha Peixoto; do Vereador Valdemir
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Batista e de outras lideranças do partido. Tenho a certeza de que,
em se tratando desse assunto, acima dos partidos, irmanam-se todas
as correntes políticas daquela cidade, preocupadas com a decisão
que esta Casa tomou, na semana passada, no final do 20 turno,
tornando sem efeito uma lei que preservou a cachoeira Tombo da
Fumaça. Revogada essa lei, poderiam, em tese, as águas da
barragem, engolir a cachoeira, acabando com uma belíssima obra da
natureza em Salto da Divisa. Contra a decisão precipitada desta Casa,
estão os ambientalistas, os políticos, todos os defensores da
permanência daquela beleza cinematográfica da cachoeira Tombo da
Fumaça. Apelamos para que o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente
interfiram na questão e esta Casa reveja a decisão que tomou. E esse
apelo recebo das lideranças mais lídimas da cidade de Salto da
Divisa, que, até agora, não entendem o motivo pelo qual essa decisão
foi tomada, como foi tomada e baseada em que fator. Por que, dentro
de um outro projeto de lei maior, uma simples emenda, no final do 2°
turno, simplesmente revoga a lei que declarava imune e preservava
uma cachoeira de valor turístico inestimável. Esse não é um gesto que
se possa compreender com facilidade nesta Casa.

Por essa razão, penso que a Mesa tem a responsabilidade de
averiguar como foi possível, no 2° turno, uma emenda ser aceita,
apresentada e votada com tanta rapidez. Isso não está conforme a
tradição desta Casa para com os assuntos polêmicos. Fosse assunto
sem polêmica, não estaríamos levantando contestação, mas esse
merece o maior cuidado. E preciso evitar esse grande prejuízo de
ordem ambiental, em que a região será imensamente prejudicada em
benefício de outro Estado, que é a Bahia, que vai ter uma barragem
maior, com mais ICMS, maior produção hidrelétrica, e Minas Gerais
terá perdido esse grande patrimônio da humanidade, a cachoeira
Tombo da Fumaça.

Trago, portanto, o apelo dos Deputados, das lideranças daquela
região do vale do Jequitinhonha em relação a esse grande equivoco
que esta Casa está para cometer. E uma enorme injustiça essa perda
irreparável do patrimônio da nossa comunidade.

O Deputado Durval Angelo (em apar te)* - Deputado Luiz Tadeu
Leite, quero elogiar o pronunciamento de V. Exa. e fazer dois
registros. O primeiro é que o projeto original aprovado pelo IBAMA
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garantia a preservação da cachoeira. Posteriormente, um segundo
projeto foi aprovado, modificando o primeiro. E muito estranha essa
modificação em um empreendimento que vai trazer repercussão
ambiental tão grande. Infelizmente, nesta Casa, temos muitos
parlamentares que não são defensores do meio ambiente e, muitas
vezes, colocam sua energia a serviço de empreendimentos como
esse, de retorno duvidoso, até do ponto de vista da geração de
energia.

A segunda questão é que não resta outro caminho à Mesa a não ser
rever a votação feita nesta Casa. O PT, em solidariedade à Deputada
Maria José Haueisen, não permitirá que projeto seja votado caso essa
questão não seja revista. Fica claro que é emenda "Frankenstein",
enroscada, como disse a Deputada Maria José Haueisen. E um
projeto que fere de forma violenta o Regimento Interno desta Casa.
Compactuar com essa votação coloca em risco o cumprimento do
Regimento com relação a outras questões. Como Deputado do
PMDB, do Norte de Minas e atento à questão ambiental, elogio e
destaco a intervenção de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Durval
Angelo por se incorporar ao nosso pronunciamento e lembro que
depende da Presidência desta Casa, da Mesa Diretora rever essa
decisão, a meu ver apressada, na forma como foi realizada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a falar da falta de segurança
em nosso Estado e em nossas cidades de porte médio. Particularizo
Montes Claros, cidade da qual fui Prefeito por duas vezes, que
sempre foi uma cidade tranqüila, onde se podia ficar à porta da casa,
conversando animadamente, onde se podia deixar o carro aberto, e
não acontecia nada.

De uns tempos para cá, as graves ameaças à integridade física e ao
patrimônio das pessoas estão colocando em polvorosa a população.
Sabemos, de antemão, que não poderíamos ter uma ilha de
segurança em apenas uma cidade, quando o restante do Estado e do
País passa por grave crise de insegurança, de violência. Mas assusta
a maneira como, de repente, Montes Claros passou a ser assaltada, a
violência e os sobressaltos de vidas ceifadas.

Ainda ontem, uma agência do Banco ltaú, em plena luz do dia, foi
assaltada com êxito, e os assaltantes fugiram, levando dinheiro em
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grande quantidade. Mas esse não é um fato isolado. Montes Claros,
de uns tempos para cá, talvez devido à ligação com a Rio-Bahia,
começou a sofrer uma onda de assaltos superior à média que tinha.
Levantamento feito pelo jornalista Elton Jacson Gomes da Mota,
Diretor da revista "O Tempo", mostra-nos que, em 2000, ocorreram 28
assassinatos na cidade; em 2001, 24 assassinatos; em 2002, até
agora, já houve 18 assassinatos, ou seja, a previsão é triste. Não
queremos que se concretize, mas, nesse ritmo, Montes Claros terá
mais de 50 assassinatos até o final do ano. Esse número é grave e
fundamental para demonstrar às autoridades - Polícia Militar, Polícia
Civil e Prefeitura - a necessidade de se fazer algo para reter esses
índices de violência.

Esperamos que a Polícia Militar encontre uma forma de estar mais
presente nos bairros. Há a idéia de criar postos avançados da Polícia
Militar, e sugiro que se aproveitem os seis subcentros de serviço -
pequenos "shopping centers"em cada uma das seis macrorregiões de
Montes Claros, que construí durante o meu primeiro mandato como
Prefeito. Se a PM ali instalar um comando avançado do 100 Batalhão
de Polícia, estará mais presente, haverá mais policiamento,
atendendo a cada macrorregiào.

Além disso, a PM, que está altamente preparada, ressente-se da
falta de equipamento e de viaturas. Nesse momento, deveria haver
sensibilidade do Prefeito Municipal, a fim de fazer a doação de
veículos à PM, para que possa fazer melhor o policiamento dos
bairros. Em 1985, quando Prefeito, fizemos a doação de cerca de dez
veículos e cinco motos, o que melhorou sensivelmente a segurança.
Hoje, é preciso que, novamente, a Prefeitura de Montes Claros faça a
doação de mais veículos, pois certamente essa é a maneira de a
Polícia Militar estar mais presente.

A Policia Civil, também, pode concluir a obra da cadeia pública.
Faltam R$150.000,00, e isso é muito pouco para o Governo de Minas,
para concluir uma obra de ampliação da cadeia pública de Montes
Claros. Por sinal, é uma obra que realizei no primeiro ano de mandato
e ainda está planejada para 60 presos, quando, na verdade, abriga
quase 200. A Prefeitura Municipal poderia, fazendo doação, melhorá-
la substancialmente.

Aliás, Sr. Presidente, quando falamos em segurança, lembro-me de
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um projeto de lei que propusemos a esta Casa e está tramitando: dá
condições de haver assinatura de convênio entre a Polícia Militar, a
Polícia Civil e as Prefeituras Municipais para a implantação das
guardas municipais. Queremos que as Prefeituras criem suas
respectivas guardas municipais, mas não de maneiras diferentes.
Para fazer o convênio da PM, segundo a lei que estamos apreciando
nesta Casa, é necessário submeter-se às normas, para unificarmos o
estilo das guardas municipais, que, se bem administradas, podem ser
de grande valia para diminuir os altos índices de violência das
cidades.

No dia 12 de julho, às 9 horas, haverá um debate na Comissão
Especial criada para apreciar o projeto das guardas municipais; serão
ouvidos o Secretário da Segurança Pública, o Comandante da Polícia
Militar e todas as cidades que já têm experiência com guarda
municipal, para que provem que, bem administradas, podem ser de
grande valia para o aumento do nível de segurança nas cidades
mineiras. Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, senhoras e senhores das galerias, telespectadores da TV
Assembléia e funcionários desta Casa, inicialmente, parabenizo a
população da nossa cidade de Paraopeba, que, no dia 1° de junho,
por coincidência, como Pedra Azul, cidade que o nobre colega Luiz
Tadeu Leite homenageou, também completará 90 anos de
emancipação. Parabenizamos essa população progressista,
desejando-lhe muito êxito, sucesso e futuro promissor, principalmente
no que diz respeito ao seu desenvolvimento.

Em segundo lugar, farei uma reflexão com relação aos Bancos. Há
quatro assuntos relacionados à questão bancária. E necessário que
nós, que ganhamos a representatividade do povo nos Poderes
constituídos, façamos algo em benefício do usuário do sistema
bancário. Por que essas entidades são aquelas que obtêm maior lucro
em nosso País, onde não está havendo praticamente crescimento em
setor nenhum? Os Bancos conseguem lucros extraordinários e
exuberantes; são os que mais lucraram em todos os anos e em toda a
história deste Pais. Por que isso acontece? Quem paga por isso,

rÀ



21
proporcionando esse lucro? Isso tudo é legal e está sendo
conseguido de maneira correta? Não. Primeiro porque há abuso na
cobrança de juros. Há urna extorsão do usuário do Banco. As taxas
também são abusivas. E claro que não estamos desejando que os
Bancos cumpram o que reza a Constituição Federal, que determina
que os juros máximos permitidos para as cobranças bancárias sejam
de 12% ao ano. Nem desejamos que cobrem isso. Mas não podemos
aceitar que cobrem juros de mais de 160% ao ano em taxas e
cheques especiais. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos de
denunciar e chamar a atenção do Banco Central, O Governo Federal
tem de intervir nessa questão. O Banco Central e o CAD são os
órgãos responsáveis pelo controle do sistema bancário e têm de
observar isso em defesa do usuário. Sabemos que, infelizmente, os
Bancos financiam o próprio Estado brasileiro. Por isso, fazem vistas
grossas com relação aos abusos do sistema bancário.

A situação é tão palpitante que chegam a facilitar o crédito para que
as pessoas peguem empréstimo, façam "leasing" e utilizem outros
serviços. Só pelo fato de as pessoas terem dinheiro na conta corrente,
os Bancos já lucram, porque cobram taxas para isso. São as
chamadas apropriações indébitas, que acontecem, infelizmente, no
sistema bancário. Isso, porque o usuário não gerencia a sua conta,
deixando-a por conta dos Bancos, o que favorece, como sempre tem
acontecido, a própria instituição, em detrimento do usuário. E por isso
que conseguem um lucro exorbitante e participam muito pouco do
desenvolvimento do nosso País.

Vamos fazer uma cobrança. Se estou usando um serviço do sistema
bancário ou do sistema de crediário, tenho de ter garantias da própria
instituição, o que não vem acontecendo. Falo principalmente com
relação aos cartões bancários e aos cartões de crédito. Não vemos o
Banco que oferece o serviço se responsabilizar pela sua devida
proteção e segurança. E obrigação constitucional, mas não o fazem.
Os cartões estão sendo clonados facilmente. Dinheiro está sendo
retirado das contas dos usuários sem a devida legalidade, e os
Bancos não assumem a responsabilidade. Orientamos as pessoas
lesadas a procurarem imediatamente os Bancos. Se lhes for negado o
ressarcimento, que procurem a justiça. E necessário que busquem o
Judiciário, porque é deles a obrigação de ressarcir e de dar a



segurança necessária para que o usuário não venha a ser lesado,
como está acontecendo, devido a clonagens, retiradas e saques
através da Internet e de outros meios, enquanto deveriam dar
segurança absoluta ao usuário.

Outro assunto a respeito desse mesmo tema é o dinheiro fácil. Hoje,
por todo lado, nas avenidas, nos postes, em edifícios, vemos
propagandas de dinheiro fácil. Basta procurar uma agência de crédito
qualquer e a pessoa sai dali com dinheiro, em meia hora. Mesmo que
a pessoa esteja devendo ao SERASA, ou em qualquer outra situação,
pega dinheiro fácil. Cuidado, porque, atrás dessa facilidade, estão
escondidos juros muito altos, que vêm afetando e matando, aos
poucos, o cidadão. Tomem cuidado com esse dinheiro fácil, porque
depois a pressão será muito grande. E um sistema que age até com
uma certa característica de agiotagem, e, como a pessoa não tem o
seu salário corrigido, dentro de pouco tempo estará numa situação de
inadimplência. Aí, sabemos da dificuldade para quitação desse outro
débito que adquiriu. Estamos aqui para alertá-los, para terem cuidado
com esses financiamentos, porque os juros são abusivos, e as
pessoas não dão conta de pagar a dívida.

Quero chamar a atenção para a questão dos mutuários da extinta
MinasCaixa. As pessoas que adquiriram empréstimos mobiliários por
meio do SFH, do BNH e de entidades financeiras tiveram autorização
do Banco Central, do Governo de cada Estado e do Governo Federal
para quitar seus empréstimos, suas dívidas - isso, de acordo com uma
lei que beneficiava o mutuário. Mas, infelizmente, até hoje os
mutuários da extinta MinasCaixa não conseguiram quitar seus
empréstimos. Mesmo aqueles que já acabaram de pagar seus
financiamentos não conseguem a liberação dos seus documentos.

Quero avisar a todos que estão nessa situação que, no próximo dia
5, quarta-feira, estará em reunião a Comissão de Defesa do
Consumidor. Teremos presentes todas as autoridades que estão
inseridas nesse processo, porque foram convidadas. A maioria já
confirmou a presença nessa reunião, que, provavelmente, será no
Plenarinho II, às 10 horas, quando exigiremos todas as informações
para tirar os mutuários da extinta MinasCaixa dessa situação
discriminatória e injusta.

Fica aqui registrada mais essa denúncia de irregularidade, que está
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acontecendo principalmente em relação aos mutuários da extinta
MinasCaixa. Até hoje, o Governo Federal e o Estadual não se
entenderam para liberar a quitação de suas dívidas, sanando
definitivamente essa situação.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Essa reunião é muito
esperada e fundamental para que se dê, pelo menos, orientação a
esses mutuários.

O ex-Secretário de Habitação, Ronaldo Perin, conseguiu, em prazo
recorde, acertar a situação de milhares de mutuários da COHAB, com
base em decreto-lei. Todos aqueles que fizeram convênios antes de
1986 receberam a quitação de suas casas, obedecendo à legislação e
ao decreto-lei respaldado pelo Governo Federal e pelo Governo do
Estado. Mas existe a outra parte da população mineira que também
espera uma posição do Governo do Estado. Essa discussão é
importante para que possamos traçar algumas diretrizes e orientar os
mutuários.

Parabenizo V. Exa., mais uma vez, Deputado Doutor Viana. Todas
as vezes que estiveram em jogo situações importantes, dessa
natureza, relacionadas à MinasCaixa, V. Exa. esteve presente. Mais
uma vez, V. Exa. mostra sua preocupação, sua presença e sua
competência em promover essa discussão. Tenho certeza absoluta de
que o Governo do Estado também acompanhará as mesmas diretrizes
e aplicará os mesmos dispositivos aplicados aos mutuários da
COHAB. Certamente, nesse dia, estaremos ombreados com V. Exa.,
ajudando na regularização da situação de milhares de mineiros que
têm o dever e querem ter a quitação de sua casa própria. Parabéns
pelo tema de seu pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana* - Como último assunto, Sr. Presidente,
vou denunciar a questão da caixa-preta dos radares móveis, dos
famigerados "pardais", que estão enriquecendo empresas chamadas,
hoje, de fábricas de ganhar dinheiro, porque a arrecadação é
extraordinária. O Governo participa muito pouco, ao passo que as
empresas, que fizeram contratos cujo teor não conhecemos, têm
lucros exorbitantes, enriquecendo muitas pessoas, penalizando os
usuários e educando muito pouco ou quase nada. A lei que
regulamenta o trânsito é fundamentalmente educativa. Os radares,
colocados, quase sempre, escondidos, não têm o objetivo de educar,
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mas de penalizar. Ficamos estarrecidos, porque não existem
critérios para a aplicação de multas, que são muito altas, o que
dificulta sua quitação pelos usuários. Enfim, essa indústria de multas
não ajuda a melhorar a segurança nas estradas. Muito obrigado.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr, Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por

2h1 Smin para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nosssos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
2' Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à V Fase, a
Presidência passa à 20

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Projetos de Lei nos i .265/2000, 1.588/2001, i .766/2001,
1.793/2001, 1.977/2002 e 1.255/2000, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

2.022/2002, do Governador do Estado, que altera os incisos 1 e li do
parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.268, de 21/7/99, que autoriza a
COPASA a participar de consórcio para construção da Hidrelétrica de
lrapé e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1°
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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. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 2.022/2002 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 521/99, do Deputado Antônio Júlio, que altera a redação do art. 20
da Lei n° 12.186, de 5/6/96, que autoriza o Poder Executivo a
conceder ingresso gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade, a
profissionais e autoridades que menciona, em competição esportiva
realizada em estádio e praça de esportes de propriedade do Estado e
dá outras providências; 552/99, do Deputado Antônio Genaro, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi;
591/99, do Deputado João Leite, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Rio Manso; 690/99, da Deputada Maria
Olívia, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Gonçalves imóvel que especifica; 790/2000, do Deputado Agostinho
Patrús, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica
ao Município de Itamonte; 80112000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que dispõe sobre a realização nos hospitais da rede pública
estadual do exame denominado emissões evocadas otoacústicas e dá
outras providências; 890/2000, do Deputado Gil Pereira, que dispõe
sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário e dá outras
providências; 1.998/2002, da Procuradoria-Geral do Estado de
Justiça, que dispõe sobre os quadros de pessoal dos serviços
auxiliares do Ministério Público e dá outras providências; 2.022/2002,
do Governador do Estado, que altera os incisos 1 e II do parágrafo
único do art. 1° da Lei n° 13.268, de 21/7/99, que autoriza a COPASA
a participar de consórcio para a construção da Hidrelétrica de lrapé e
dá outras providências; e 921/2000, do Deputado Eduardo Hermeto,
que dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de Certificação de
Qualidade Ambiental. (A sanção.)

Declaração de Voto
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, quero manifestar a

minha posição como parlamentar, porque ocupava a Presidência no
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momento da votação, quando foi apresentada uma emenda ao
projeto na votação em 2 0 turno. Não conhecíamos o teor dessa
emenda e não concordamos com ela. Quero externar o meu voto
contrário sob pena de, neste momento, estar indo por água abaixo, na
cachoeira do Tombo da Fumaça, tudo aquilo que o Deputado
Wanderley Ávila construiu em termos de defesa do meio ambiente.
Quero manifestar a minha insatisfação. São essas as minhas
palavras, Sr. Presidente.

Questões de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, quero agradecer

ao Deputado Wanderley Ávila, que se solidariza com a causa do meio
ambiente, para que possamos garantir o que foi votado nesta Casa.

Não é apenas o meio ambiente que está ameaçado, pois, mais uma
vez, fica ameaçada a lisura, nesta Casa, daquilo que é discutido,
acordado e votado. O Regimento é bem claro: no 2 0 turno, sem
discussão e sem parecer, não pode entrar uma emenda sem acordo
de Lideranças. Não questiono os que aprovaram, porque, com
certeza, votaram sem saber o que estava acontecendo.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa. que preside à
sessão. Já tentei falar com o Presidente Antônio Júlio e não consegui.
Entendo as dificuldades de tempo dele, mas a Mesa deve rever isso,
já que houve um vício de origem, um desrespeito ao Regimento, que
não pode ser tolerado por esta Casa. Não é possível que se aproveite
um projeto, enxertando-lhe uma emenda que o transforma em um
"frankenstein", para beneficiar uma empresa.

Quero progresso na região; é importante o desenvolvimento deste
País, mas esse progresso não pode ser construído a qualquer custo
nem, muito menos, desrespeitando o que ,é determinado por uma
Assembléia Legislativa.

Faço um apelo ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que também
participa da Mesa, para que seja revista a questão, a fim de que esse
problema, criado nesta Casa, nela seja resolvido e termine, para que
não precisemos de procurar a justiça para anular a situação.

Esta Assembléia já passou por muitos vexames, e está na hora de
tomar um rumo certo. Não podemos discrepar a cada hora, para ver
como consertar depois. Esta Assembléia Legislativa tem de tomar
juízo ou a desmoralização virá para todos nós. Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Gostaríamos de esclarecer à Deputada Maria
José Haueisen que, nos termos regimentais, a questão de ordem já foi
encaminhada ao exame da Presidência.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, faço minhas
as palavras da Deputada Maria José Haueisen.

Levanto uma questão de ordem neste momento para repetir, mais
uma vez, que o jogo ilegal atende a poucos. Tomamos conhecimento,
hoje pela manhã, de que, na cidade de Varginha, cidade do ET
divulgado por toda a imprensa, aconteceu algo inédito. Há dois anos,
o Ministério Público entrou na Loteria e acabou com a regulamentação
das máquinas "off-line". Dessa época para cá, houve uma operação
da Polícia Militar, que apreendeu algumas máquinas na região, que
foram levadas até o Tribunal de Pequenas Causas, onde ficaram.

Para surpresa minha, da Juíza e dos empresários de máquinas,
hoje, das 600 máquinas apreendidas, 200 sumiram. E o pior, de
algumas máquinas que antes funcionavam completas nos pontos dos
empresários, permaneceram, no depósito do Tribunal de Justiça,
somente os caixotes, ou seja, sumiram os componentes eletrônicos.

Levanto esta questão de ordem, Sr. Presidente, porque, na próxima
semana, estaremos apresentando e, certamente, aprovando um
requerimento, solicitando que o fato seja apurado pelo Ministério
Público e pela justiça. Até o momento, a informação que temos é a de
que a Juíza da cidade, ao ficar sabendo, mandou despedir o rapaz
que tomava conta e que, agora, sumiu da cidade.

Acho que um ET passou por lá e pegou os componentes eletrônicos,
e o rapaz que tomava conta sumiu. O jogo ilegal atende a poucos.
Nada é melhor do que um dia após o outro. Atrás de morro, tem
morro. Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, gostaria de
ajudar a resolver esse problema do Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Não desejo fazer ilação, mas a estrada que sai da Rio-Bahia e
chega a Pavão, todo ano de eleição, é apontada como estrada que
será asfaltada. Normalmente, aparecem no local máquinas que ficam
por algum tempo e somem depois, sem que ninguém fale nada. E os
1 00k de estrada ficam sem asfalto. Há uns três meses, apareceram
três máquinas, que ninguém sabe de quem são: duas escavadeiras de
tirar terra de barranco e uma Patrol imensa. Disseram que pertencem
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a empreiteira que ganhou licitação para fazer obra por ali.
Conversamos com o Coronel do DER, que disse que sequer houve
licitação, que aquelas máquinas não são de empreiteira e que gostaria
de saber de quem são. Quem sabe, três dessas máquinas não estão
na estrada de Pavão? Fui lá, no sábado, vê-Ias. Estão em um galpão
imenso. Ninguém sabe de quem são essas máquinas de estrada.
Seria o caso de averiguarmos se não são as que estão sumindo em
Varginha, que poderiam estar sendo distribuídas pelas regiões em que
está sendo anunciado o asfaltamento. Estou tentando ajudar a
resolver o problema das máquinas que estão sumindo. Nessa estrada,
na saída de Novo Oriente, há três.

O Sr. Presidente - Registro as palavras da ilustre Deputada Maria
José Haueisen. A Presidência entende que a Deputada Maria José
Haueisen levanta outra questão. O Deputado Alencar da Silveira
Júnior suscitou questão relativa às máquinas de jogos.

A Deputada Maria José Haueisen - Houve um engano, mas quando
ele começou a falar, despertei para essas máquinas abandonadas na
estrada de Pavão.

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

"quorum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia
4/6/2002, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.) Levanta-se a reunião.

* - Republicada em virtude de incorreção na edição anterior.
ATA DA iooa REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia quatorze de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho
Silveira, Aílton Vilela, Durval Angelo, Eduardo Hermeto e Sávio Souza
Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Silveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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
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a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°5 2.112, 2.113, 2.115, 2.120, 2.121, 2.124, 2.129 e
2.132/2002 e Projeto de Lei Complementar n° 52/2002 (Deputado
Agostinho Silveira); 2.116 e 2.118/2002 (Deputado Erniano Batista);
2.114, 2.123, 2.130, 2.135 e 2.137/2002 (Deputado Eduardo
Hermeto); 2.125, 2.127 e 2.131/2002 (Deputado Sávio Souza Cruz);
2.111, 2.119, 2.122, 2.126 e 2.133/2002 (Deputado Aílton Vilela);
2.110, 2.117, 2.128, 2.134 e 2.136/2002 (Deputado Durval Angelo);
Projeto de Lei n° 2.138/2002 (Deputado Geraldo 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 que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, no l o turno, dos Projetos de Lei n os 1.987/2002 na forma
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Durval Angelo); 2.08912002
com as Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz);
2.093 e 2.109/2002, este com a Emenda n° i (relator: Deputado
Agostinho Silveira); 2.104/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto).
Os pareceres sobre os Projetos de Lei n os 2.014 e 2.090/2002, no 1°
turno, deixam de ser apreciados, em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Eduardo Hermeto. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela inconstitucionalidade,
no 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.096/2002 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz). São aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
do relator, Deputado Agostinho Silveira, em que solicita seja baixados
em diligência o Projeto de Lei n°2.113/2002 (à SEHRA) e 2.132/2002
(à SEHRA e ao autor). 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 por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade
dos Projetos de Lei n

o
s 1.071/2000 e 2.114/2002 (relator: Deputado

Eduardo Hermeto, o primeiro em virtude de redistribuição); 2.000 e
2.111/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela, o primeiro em virtude de
redistribuição); 2.085/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
2.110 e 2.11712002, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
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Durval Angelo). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos que solicitam diligências dos Projetos de
Lei n°5 260/99 e 2.130/2002 (à SEHRA) e 2.116/2002 (ao autor).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz -

Aílton Vilela - Eduardo Hermeto - Agostinho Silveira.
ATA DA 95-REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de maio de dois mil
e dois, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bilac Pinto,
membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Bené Guedes, Carlos Pimenta, Edson Rezende. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara aberta
a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
situação das estradas, incluindo os processos de licitação realizados
para asfaltamento das que interligam os municípios localizados na
interseção das regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes -
Microrregião da Mantiqueira, e o Programa Mineiro de Construção e
Recuperação de Estradas. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Marco Antônio Marques de
Oliveira, Secretário de Transportes e Obras Públicas, publicado o
primeiro em 9/5/2002, no "Diário do Legislativo", e o segundo
justificando sua ausência nesta reunião e indicando o Sr. Antônio
Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, para representá-lo; e
Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do DER-MG,
publicado em 9/5/2002, no "Diário do Legislativo". O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 2.05012002, no V turno
(Deputado Irani Barbosa), e 1.86712001, em turno único (Deputado Gil
Pereira). Passa-se à 3a da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Na ausência de
quórum para votação da matéria constante na pauta, a Presidência

rs



3.1
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença do Sr. Cel.
Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, representando o
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Elias Costa
Rezende, Diretor de Construção do DER-MG; Márcio Reis, Diretor de
Manutenção do DER-MG; Leomar Fagundes, Coordenador do
PRODER; Wander Maroto, Desembargador do Tribunal de Justiça;
Túlio Cícero Couto Moreira, Diretor Executivo da ONG Estrada da
Terra, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Carlos Pimenta e
Edson Resende, autores dos requerimentos que deram origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Arlen Santiago - Diniz Pinheiro - Gil

Pereira.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

COMISSÃO ESPECIAL DA LISTA DE ASSINANTES
Às dez horas do dia vinte e um de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu,
Bilac Pinto e Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Arlen
Santiago, por indicação da Liderança do PTB), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar proposição da Comissão. Passa-se à 3a
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que solicita sejam
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suspensos, a partir de 23/5/2002, por até 30 dias, os trabalhos da
Comissão, para elaboração do relatório final. 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- Cabo Morais - Agostinho Silveira.

ATA DA ffP REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a atual
situação disciplinar e a segurança nas escolas públicas estaduais e a
apreciar as matérias constantes na pauta. O Deputado José Henrique
lê a seguinte correspondência: ofício do Prefeito Municipal de Mar de
Espanha comunicando a contratação de profissional para autar na
área da cultura; ofício do Presidente da Câmara Municipal de Patos de
Minas solicitando o apoio da Comissão na continuação do projeto "A
Caminho da Cidadania"; ofícios do Presidente da Câmara Municipal
de Frei Inocêncio, das Vereadoras de Iturarna Gisélia Maria Freitas
Miranda e Eva Souza Miranda, e dos Profs. Elio Nogueira e Carmem
Lúcia da Silva Júlio solicitando apoio da Comissão ao reajuste salarial
e ao plano de carreira do magistério. O Presidente informa que, no dia
15/5/2002, avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n.° 2.085/2002 e
designou o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar o Projeto
de Lei n.° 2.114/2002 e designou esse parlamentar, no dia 21/5/2002,
para relatar o projeto de Lei n.° 1.170/2002. 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, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno,
dos Projetos de Lei n°s 1.854 com a Emenda n° 1, e 1.886/2001, na
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forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas n.° 1 e 2 (relator: Deputado José Henrique); e
1.950/2002, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). Passa-se à 2 a 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

o
s 3.344 e 3.346/2002. 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 Paulo Piau solicitando ao Governador do Estado e ao
Secretário da Educação a continuação do Programa "A Caminho da
Cidadania". Após discussão e votação, é aprovada a redação final do
Projeto de Lei n.° 2.032/2002. O Presidente destina essa parte da
reunião ao debate e registra a presença dos Srs. Manoel
Conegundes, Subsecretário de Direitos Humanos; Maria St&a do
Nascimento, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação; Jacy
de Abreu, Superintendente Geral da Polícia; Major PM Míriam
Assunção e Lima; Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG; ledir
Bambirra, Presidente da FASPA; Renata Silva Coutinho, Presidente
da UCMG: Tiago Franco, Presidente da UMES; Luiz Carlos Ferraz,
assessor do Deputado Ronaldo Vasconcelos, Presidente da Comissão
de Segurança Pública da Câmara Federal; leda Tomazzi, Assessora
do Vereador Leo Burguês, Presidente da Comissão de Educação da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Aluísio Pimenta, ex-Reitor da
UFMG e da UEMG, 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 suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Dalma Ribeiro Silva - José Henrique. -
ATA DA 56 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Aílton Vilela, Antônio Carlos Andrada e Luiz Menezes (substituindo
este dois últimos aos Deputados Amilcar Martins e Dimas Rodrigues,
por indicação das Lideranças do PSDB e do BPDP, 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 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 materia
constante na pauta e distribui ao Deputado Antônio Carlos Andrada os
Projetos de Lei nos 22, 129, 236, 451, 498/99, 1.439, 1.729, 1.815,
1.887, 1.894/2001, 2.023, 2.036, 2.040, 2.041, 2.044, 2.046, 2.047,
2.051, 2.052, 2.054, 2.075. 2.076, 2.077, 2.086/2002. 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. Após discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 22, 129, 236,
451, 498/99, 1.439, 1.729/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação
conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.815, 1.887, 1.894/2001, 2.023, 2.036, 2.040, 2.041, 2.044, 2.046,
2.047, 2.051, 2.052, 2.054, 2.075. 2.076, 2.077, 2086/2002 (relator:
Deputado Antônio Carlos Andrada). 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.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos - Aílton Vilela -

Agostinho Patrús.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
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POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS
DE CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE

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

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Dilzon Meio, Luiz Tadeu Leite e Irani Barbosa
(substituindo este ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático Progressista), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu 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 ouvir o depoimento do sentenciado
José Carlos Antunes, que cumpre pena na Penitenciária José Maria
Alkimin. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Registra-se a
presença dos Sr. José Carlos Antunes, o qual é convidado a tomar
assento à mesa. Logo após, passa a palavra ao depoente, que faz
suas considerações iniciais e, em seguida responde a diversas
perguntas dos parlamentares 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, 28 de maio de 2002.
Alberto Bejani, Presidente - Irani Barbosa.	 -

ATA DA 88U REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Andrade, Geraldo Rezende e Gil Pereira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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: ofícios dos Srs. Luiz do Couto Neto, Chefe
de Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 23/5/2002 (3); Ildeu José Gabriel de
Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica
Federal, publicados no "Diário do Legisalativo" dos dias 18 e
24/5/2002; Murilo Badaró, Presidente do BDMG, publicado no "Diário
do Legislativo" do dia 24/5/2002; Solange Maria de Fátima Gomes
Paiva Castro, Ordenadora de Despesa do instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais; e Solange Soares Nobre, da
Superintendência de Apoio à Escola e ao Estudante da Secretaira de
Educação. 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, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei nos
1.926/2001 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno (relator:
Deputado ivair Nogueira); 1.453/2001 na forma do vencido no 1° turno
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 1.707/2001 na
forma original (relator: Deputado Dilzon Meio); 2.017/2002 na forma
apresentada (redistribuído ao Deputado Luiz Fernando Faria);
1.871/2001 na forma original (redistribuído ao Deputado Luiz
Fernando Faria) e pela rejeição das Emendas n°5 2 e 3, apresentadas
em Plenário ao Projeto de Lei n° 695/99 (relator: Deputado Dilzon
Meio); e pela aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos
1.120/2000 na forma original (relator: Deputado Luiz Fernando Faria);
1.599/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constitiuição e Justiça (redistribuído ao Deputado Ivair Nogueira);
1.865/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Dilzon Meio); 2.013/2002 com a Emenda n°
1 da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com a
Emenda n° 2 (redistribuída ao Deputado Rêmolo Aloise); e 2.022/2002
na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública,
com a Emenda n° 1. Os pareceres sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 45/2001 e sobre o Projeto de Lei n° 2.007/2002, no
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1" turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator, Deputado Luiz Fernando Faria. Passa-
se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita
seja convidado o Secretário de Estado de Meio Ambiente e o
Presidente da FEAM para explicarem, na Comissão, a demora na
liberação da licença prévia ambiental para vários municípios mineiros,
dificultando, assim, a liberação de recursos pelo Governo Federal, e é
redistribuída ao Deputado Luiz Fernando Faria a apreciação do
acordo entre o Estado e a Cia. Vale do Rio Doce relativo à extinção de
demandas judiciais da Fazenda Pública Estadual. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira - Amilcar Martins - Rêmolo Aioise.

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

1.757/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, a proposição ora analisada

tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Instituto
Francisca de Souza Peixoto, com sede no Município de Cataguases.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Instituto Francisca de Souza Peixoto, nos termos do art. 1° de seu

estatuto, tem por objetivos, entre outros, os seguintes: a) promover,
em âmbito municipal, cursos que elevem o nível cultural, educacional
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e técnico dos moradores da comunidade em que se localiza,
permitindo-lhes, assim, melhor entrosamento com a sociedade; b)
atuar na preservação do meio ambiente; c) cuidar da saúde e dar
assistência social; d) incentivar a prática esportiva e oferecer lazer a
seus associados.

Também sob o enfoque do mérito, julgamos que lhe deva ser
outorgado o titulo declaratório de utilidade pública.

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

1.757/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.118/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

Por intermédio do Projeto de Lei n° 2.118/2002, o Deputado Luiz
Fernando Faria pretende seja declarada de utilidade pública a
Corporação Musical Senador Cortes, com sede no Município de
Senador Cortes.

Após o exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Corporação Musical Senador Cortes, fundada em 26/10/85, sem

fins lucrativos, tem como finalidade precipua cooperar com o
aperfeiçoamento cultural da população, ensinando música a todos os
interessados, maiores de 16 anos, cujo objetivo seja estudar, praticar
e aperfeiçoara arte musical. Apresenta-se em desfiles, datas cívicas e
festivas, abrilhantando tais eventos e contribuindo para a alegria e
integração da comunidade.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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2.118/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.128/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
referência visa declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira
Cobrinha Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a
esta Comissão apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VI, c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Associação de Capoeira Cobrinha Leopoldinense tem por objetivo

difundir a prática da capoeira como desporto amador entre seus
associados, proporcionando-lhes o aperfeiçoamento físico e buscando
a sua evolução técnica.

Além disso, procura ajudar seus filiados carentes, distribuindo
alimento e vestuário, dentro de suas possibilidades.

Pela importância que representa o trabalho da instituição em prol da
solidariedade e do fortalecimento dos associados, justo e meritório se
faz o título que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.128/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.663/2001
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Cabo Morais, a proposição em exame

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de blindagem
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nas viaturas e nos Postos de Observação e Vigilância - POV - da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/8/2001, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ao apreciar a
matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 e
2, que apresentou. Submetida ao exame desta Comissão, a
proposição passa a receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva dotar no mínimo 10% das viaturas

usadas em policiamento ostensivo em áreas com altos índices de
criminalidade, com sistema de blindagem para segurança balística,
abrangendo vidros, teto, portas, colunas, pedais, caixas de roda,
compartimento do motor, piso, tanque de combustível e pneus dos
veículos.

Os processos de blindagem são tecnicamente classificados por
níveis de proteção e variam de acordo com o país e a empresa que
executa os serviços. No nível três, a proteção resiste a tiros de
revólver calibre 38, podendo suportar até disparos de pistolas
Magnum 44 a 46. No nível quatro, o carro fica protegido contra balas
de fuzis M-16, AR-15 e AK-47 e, no nível cinco, há como se proteger
de fuzis Fali e Neto Gail.

A iniciativa prevê ainda que os postos de observação e vigilância
instalados a partir da data da publicação da lei contarão com o mesmo
sistema de blindagem balística, abrangendo portas e vidros.

Não obstante a relevância da iniciativa que visa à proteção do
policial que trabalha em defesa da segurança da sociedade e pela
manutenção da ordem pública, a consecução dos objetivos almejados
pela proposição encontra obstáculos de natureza técnico-financeira
que não podem ser negligenciados. O custo dos processos de
blindagem de um carro, dependendo do nível, é de, no mínimo, o valor
de mercado de uma unidade zero-quilômetro. Considerando que a
frota do policiamento é composta em sua maioria por veículos leves,
com pequena potência, conhecidos por "populares", o processo de
blindagem aumentaria de forma significativa o peso do veículo,
dificultando o deslocamento com a agilidade exigida pelo
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policiamento. Poder-se-ia argumentar que hoje existem no mercado
processos de blindagem que utilizam materiais muito mais leves, com
o mesmo padrão de eficácia. No entanto, o custo seria
significativamente maximizado.

Sistemas de blindagem menos arrojados vêm sendo adotados para
melhor equipar polícias de países como os Estados Unidos e a
Austrália, entre outros, e têm demonstrado boa eficácia com custos
inferiores. A crítica que se faz a esse sistema de blindagem parcial é
que ele produz falsa sensação de segurança, levando o motorista a
enfrentar situações de risco maiores do que se estivesse em um carro
sem blindagem. A crítica parece proceder em relação ao cidadão
comum, não para a utilização por militares em serviço, os quais se
espera estejam tática e estrategicamente preparados para a
manutenção da ordem social.

Outras duas propostas de alteração se fazem necessárias: o
conceito de viatura abrange veículos como motocicletas, que, por
suas características, não poderiam ser submetidos a blindagem; há
que se proceder a uma adequação semântica, nomeando o processo
por sistema de blindagem para segurança contra disparos balísticos,
pois não se pretende a segurança balística, mas a eficácia contra
disparos provenientes de arma de fogo.

Esta relatoria, acatando sugestão da Deputada Elaine Matozinhos,
inclui no processo de blindagem proposto as viaturas utilizadas pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Por fim, é nosso entendimento que devemos observar as condições
de exeqUibilidade das proposições em relação à realidade
orçamentária de seus destinatários, o que deverá ser objeto de
análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

1.663/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
redigido, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de
blindagem contra disparos balísticos nos carros usados como viaturas
pelas polícias civil e militar e nos Postos de Observação e Vigilância -
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POV - da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os carros utilizados pela Polícia Civil e os destinados ao

policiamento ostensivo pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
especialmente em áreas com índices de criminalidade
reconhecidamente elevados, bem como os Postos de Observação
Policial - POV - da Polícia Militar serão equipados com sistema de
blindagem contra disparos balísticos.

Art. 20 - O sistema de blindagem contra disparos balísticos dos
carros abrangerá o pára-brisa dianteiro, os vidros e os painéis das
portas dianteiras e das colunas dianteiras e centrais, ao passo que a
blindagem dos Postos de Observação e Vigilância compreenderá
portas e vidros.

Art.3° - Os postos já instalados sofrerão adaptações para atender ao
disposto nesta lei.

Art.40- O sistema de blindagem previsto nesta lei será implementado
gradativamente, sendo o quantitativo dos carros, o número de Postos
de Observação e Vigilância e sua respectiva localização definidos em
consonância com o planejamento e as prioridades estabelecidos pelo
Comando da Polícia Militar e pela Secretaria de Estado da Segurança
Pública, no prazo de um ano contado da data de publicação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Elaine

Matozinhos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.063/2002

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em exame
dispõe sobre o uso, pelas Polícias Civil e Militar, de armas de fogo
apreendidas que estejam à disposição da justiça. Publicada no "Diário
do Legislativo" de 4/4/2002, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Apreciada pela Comissão de Constituição
e Justiça, a proposição recebeu parecer concluindo pela
constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade da matéria,
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com a Emenda n° 1. Submetida ao exame desta Comissão, a
proposição passa a receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição faculta o uso, por policiais civis e militares, de armas

de fogo, produtos de crime, apreendidas e à disposição da justiça.
Dispõe ainda sobre a transferência e a forma de distribuição dessas
armas para as polícias.
As ações sofisticadas do crime organizado têm sido

instrumentalizadas por meio de armas de última geração. Se, por um
lado, os bandidos se armam de fuzis AR-15 para praticar atos ilícitos e
perturbar a paz social, por outro, as polícias encarregadas da
manutenção da ordem encontram-se desguarnecidas, utilizando
armamentos que as colocam flagrantemente em desvantagem no
exercício da árdua tarefa de enfrentamento dos criminosos.

Entendemos que o grave problema da criminalidade tem causas
estruturais, que demandam consistentes políticas públicas de
educação e segurança; no entanto, não poderíamos deixar de
reconhecer que as polícias estão em desvantagem no exercício do
seu dever por estarem munidas de equipamentos não apropriados
para o grau que a violência atingiu em nossa sociedade.

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

2.063/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Elaine

Matozinhos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.109/2002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela objetiva alterar a Lei n° 12.735, de 30112/97, que dispõe sobre
o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá
outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
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Cabe agora a esta Comissão, no âmbito de sua competência,
emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei que ora analisamos objetiva alterar a Lei n° 12.735,

que dispõe sobre o IPVA, impondo ao poder público a obrigatoriedade
de restituir de forma integral ou parcial o referido imposto nos casos
de perda definitiva ou temporária do bem, na ocorrência dos fatos
mencionados na proposição.

O art. 30 da lei prevê os casos em que o veículo se encontrará isento
de imposto. Os incisos VIII e IX referem-se aos casos de roubo, furto,
extorsão e veículo sinistrado com perda total. Observamos, porém,
que não cuidou a referida norma de obrigar o Estado a devolver,
integral ou mesmo parcialmente, o IPVA já recolhido nesses casos.
Com relação a esse imposto, havemos de tecer algumas

considerações. Trata-se de tributo submetido à competência
legiferante do Estado membro, o que implica a inexistência de óbice a
sua tramitação neste parlamento.

Na esfera constitucional, a cobrança do imposto está prevista no art.
155 da Constituição Federal e nos arts. 144, 1, "b", e 150, 1, da Carta
Estadual. O Estado, como pessoa jurídica competente para tal, editou
a citada Lei n° 12.735, de 30/12/97.
O art. 150 da Carta Magna, que se refere às limitações

constitucionais ao poder de tributar, baseia-se nos quatro princípios
basilares do tributo, a saber: legalidade, isonomia ou igualdade,
irretroatividade e anterioridade da lei.

Prevalece, nesse entendimento da igualdade, como muito bem nos
lembra o Prof. Celso Antônio Bandeira de Meio (1978:15), "que a
verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam".

Ora, não podemos, obviamente, confrontar com princípio
estabelecido na Lei Maior, instituindo um tributo que pese igualmente
sobre todos, quando nem todos se encontram na mesma situação,
isto é, na posse do seu veículo.

Havemos de considerar que, quanto à sua gênese, só faz sentido a
existência do imposto sobre a propriedade do veículo automotor
quando o contribuinte, obviamente, detiver sua propriedade.
Inexistindo esta, diga-se de passagem, contra a vontade do
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proprietário por ação delituosa de terceiros (assalto ou roubo), não
há que se falar em tributo.

Assim, o cidadão encontra-se duplamente apenado. Primeiro, por se
ver sem seu veículo, tendo seu patrimônio sido dilapidado por ação
criminosa e, segundo, pela cobrança sem sentido, pois não há
correspondente posse do bem.

Dessa forma, esta Comissão não poderia deixar de acolher tal
proposição, pois a lei posta como está hoje é incompleta e omissa,
quando não prevê a devolução do IPVA quitado, o que consideramos
plenamente razoável.

Enfim, para se corrigir erro material da emenda apresentada pela
comissão anterior, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a
Subemenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 10 turno, do

Projeto de Lei n° 2.109/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Renumerem-se os § § 30 , 40 , 50 e 6° do art. 3 0 da Lei n° 12.735, de

30 de dezembro de 1997, a que se refere o art. 1° do projeto, para §
40 , 50 6° e 7°.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Gil Pereira, relator - Arlen Santiago - Dinis

Pinheiro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.07812000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 1.078/2000
proíbe o lançamento do nome de mutuário do Sistema Financeiro da
Habitação que esteja com o pagamento de suas prestações em atraso
no cadastro dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n os 1 a 3, retorna a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos regimentais. Integra este parecer a redação do vencido no
1° turno.

Fundamentação
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A inclusão dos nomes dos compradores da casa própria com
recursos oriundos do Sistema Financeiro da Habitação - SFH - em
bancos de dados de restrição ao crédito sempre foi motivo de
controvérsia, mesmo na esfera judicial.

O mutuário do SFH com prestações em atraso, conforme bem
evidencia o parecer da Comissão de Constituição de Justiça, não
pode jamais ser comparado ao devedor contumaz, que adquire um
produto ou serviço no mercado de consumo com a nítida intenção de
não pagar a parcela devida quando do seu vencimento.

Muitas vezes, o proprietário do imóvel se torna inadimplente em
virtude de situações absurdas em que ele é compelido a contratar,
também, sem nenhuma possibilidade de pesquisar preços, o seguro
habitacional e, ás vezes, adquirir muitos outros "produtos" que são
ofertados por aquele que detém o dinheiro para financiamento da
moradia.

A matéria foi exaustivamente apreciada pelas comissões a que foi
submetida, como também pelo Plenário desta Casa Legislativa, tendo
sido aprimorada mediante a formulação das emendas aprovadas
quando da sua tramitação, estando, outrossim, em conformidade com
os interesses dos consumidores.

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

1.078/2000, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - Aílton

Vilela.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.078/2000

Proíbe o lançamento do nome de mutuário em atraso com
prestações do Sistema Financeiro da Habitação no cadastro dos
Serviços de Proteção ao Crédito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedado aos bancos de dados de serviços de proteção ao

crédito cadastrar e veicular informações sobre débitos de mutuários
relativos a contratos de financiamento imobiliário firmados com
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação - SFH.
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Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao
infrator multa de 1.000 (mil) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência)
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.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.598/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em exame

institui o Programa Minas em Destaque.
Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão, para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189,
c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob apreciação, ao instituir a semana Minas em Destaque

nas escolas da rede pública estadual, com a promoção de eventos,
palestras e atividades similares nas áreas em que Minas é destaque
no contexto nacional e internacional, tem o objetivo de divulgar
aspectos significativos da cultura mineira.

Essa programação ocorrerá na semana do dia 21 de abril. Serão
realizados eventos relacionados com turismo, ecologia, história,
música, folclore, esporte, entre outras atividades de relevância no
Estado. Esses eventos terão ampla divulgação e participação da
comunidade.

O projeto pretende alcançar resultados maiores, uma vez que busca
preparar os estudantes das escolas da rede pública estadual para o
mercado de trabalho, que se mostra a cada dia mais exigente e
seletivo. O indivíduo mais preparado terá, naturalmente, mais
oportunidades. Além disso, se o aluno tem conhecimento mais amplo
sobre seu Estado, irá desenvolver respeito por seus valores e
responsabilidade pela preservação de seu patrimônio natural, histórico
e cultural.
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Cumpre assinalar que o intercâmbio dos trabalhos, ao final da

comemoração, promovido pelas escolas da rede pública estadual,
fornecerá aos estudantes informações sobre seu Estado, ampliando-
lhes os horizontes, de modo a torná-los capazes de atuar de forma
efetiva na realidade em que vivem.

Conclusão
Pelas razões evidenciadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.598/2001, no 20 turno, na forma do vencido no l 1 turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José

Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.598/2001

Institui a semana Minas em Destaque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a semana Minas em Destaque, a ser

comemorada anualmente, nas escolas da rede pública estadual, na
semana em que ocorrer o dia 21 de abril, com o objetivo de divulgar
aspectos relevantes da cultura mineira.

Art. 2° - Nas comemorações da semana de que trata esta lei, serão
realizadas palestras, feiras estudantis e eventos similares,
relacionados com o turismo, a história, a ecologia, a música, o folclore,
a culinária e outras atividades culturais e esportivas desenvolvidas no
Estado.

Parágrafo único - Os eventos de que trata este artigo serão
amplamente divulgados e abertos à participação da comunidade.
Art. 3° - As escolas da rede pública estadual promoverão

intercâmbio dos trabalhos realizados durante a semana Minas em
Destaque.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.833/2001
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

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

1.833/2001 dispõe sobre o Programa Estadual de Inspeção e
Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por
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Veículos Automotores em Uso e dá outras providências.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, vem a proposição a esta Comissão para receber

parecer para o 20 turno.
Fundamentação

O projeto em análise cria, no âmbito do Estado, o Programa de
Inspeção e Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos
Produzidos por Veículos Automotores em Uso - Programa uM, que
passará a chamar-se Programa de Inspeção e Controle da Emissão
de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículos Automotores em Uso
- Programa l/M, por força de emenda da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, aprovada em 1° turno.

O programa promoverá periodicamente uma fiscalização obrigatória
de toda a frota de veículos automotores do Estado, com o objetivo de
se verificar se estão dentro dos padrões de emissão de poluições do
ar e sonora, estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA -, permitindo assim seu controle e redução. A exigência da
aferição tem origem nos arts. 104 e 131 do novo Código de Trânsito
Brasileiro - CTB.

Trata-se, portanto, de uma medida que trará enormes benefícios à
qualidade do ar das grandes cidades, considerando-se a expectativa
de redução da poluição atmosférica em cerca de 80%, segundo
estimativa da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, e,
conseqüentemente, a redução da incidência de doenças respiratórias.
Outro aspecto positivo do projeto é controlar o nível de ruído
produzido pelos veículos automotores, o que permitirá maior conforto
acústico e redução do nível de estresse da população dos grandes
centros urbanos.

Ao final do parecer, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido, com o
intuito de aprimorar a redação do art. 12 e não deixar dúvidas quanto
à forma de cobrança do percentual de 15% das tarifas, que devem ser
destinados aos órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio
Ambiente.

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

1.833/2001, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno com a
Emenda n° 1, que ora apresentamos.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Dos valores arrecadados com a cobrança das tarifas para

execução do serviço objeto desta lei, 15% (quinze por cento) serão
destinados aos órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio
Ambiente, gestores do Programa l/M, para serem aplicados
prioritariamente na ampliação, na operação e na manutenção da rede
de monitoramento da qualidade do ar no Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Fábio Avelar, Presidente - Mauro Lobo, relator - Maria José

Haueisen.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.833/2001

Institui o Programa Estadual de Inspeção e Controle da Emissão de
Poluentes Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor
em Uso - Programa l/M - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Programa Estadual de Inspeção e Controle

da Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor
em Uso - Programa uM -, que se destina a promover a redução da
poluição do meio ambiente, por meio do controle de emissão de
poluentes e de ruídos produzidos pelos veículos licenciados e em
circulação no Estado.

Art. 20 - Será obrigatória a inspeção e o controle da emissão de
poluentes e ruídos em todos os veículos com motor de combustão
interna, independentemente do tipo de combustível utilizado,
observado o disposto nesta lei.

§ 1° - Ficam dispensados da I/M obrigatória os veículos de
fabricação exclusiva para usos militar, agrícola e de competição, bem
como tratores, equipamentos de terraplenagem, de pavimentação e
outros de utilização especial, que não circulem em áreas urbanas.

§ 2° - Ficam isentos do pagamento da tarifa correspondente à I/M os
veículos oficiais da frota da administração direta do Estado.

Art. 30 - A I/M obrigatória será feita em estações de inspeção, fixas
ou móveis, com estrutura adequada para a realização dos testes
definidos nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA.
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Parágrafo único - A uM obrigatória será realizada anualmente, em

data a ser fixada pelo órgão gestor do Plano de Controle da Poluição
por Veículos em Uso - PCPV-MG.

Art. 40 - A certificação de que o veículo foi submetido à uM
obrigatória será feita por meio de Relatório de Inspeção e Manutenção
de Veículos Automotores em Uso - RIM -, no qual serão consignados
os testes realizados, com os respectivos resultados.

§ 1° - Para a certificação a que se refere o "caput" deste artigo,
serão adotados os limites máximos de emissão de poluentes e de
ruídos produzidos por veículo automotor em uso, estabelecidos pelo
CONAMA,

§ 2° - Caso o veículo seja reprovado na I/M obrigatória, o RIM
conterá, além dos testes realizados, com os respectivos resultados, os
itens aprovados e rejeitados e o prazo para nova inspeção, sem
prejuízo da aplicação das multas ambientais previstas na legislação
específica.

§ 30 - o prazo para nova inspeção do veículo a que se refere o § 2°
deste artigo será estabelecido em regulamento próprio pelo órgão
gestor do Programa I/M.

Art. 50 - Poderá ser realizada, a qualquer tempo, I/M adicional em
veículo em circulação que já tenha sido submetido à primeira l/M
obrigatória e que apresente indicações de não-observância dos
padrões de emissão de poluentes ou ruídos.

Art. 60 - A I/M adicional a que se refere o art. 5 0 será determinada,
quando da realização de "blitz", por autoridade de trânsito de
localidade onde já tenha sido implantado o PCPV-MG, observado o
disposto no art. 40 .

§ l O - A aferição do veículo será feita em estação de inspeção
móvel, no local onde estiver sendo realizada a "blitz".

§ 2° - O veículo aprovado em l/M adicional:
- ficará isento do pagamento da tarifa correspondente à inspeção;

II - receberá um Relatório de Inspeção e Manutenção de Veículos
Automotores em Uso - RIM, em que conste a data da realização da
l/M adicional;

III - não poderá ser submetido a nova l/M adicional nos cento e
oitenta dias subseqüentes;

§ 30 - Em caso de o veículo não ser aprovado na I/M adicional, o
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proprietário:

- pagará novamente o valor da tarifa cobrada quando da inspeção
obrigatória prevista no art. 20 desta lei;

II - será, a critério da autoridade competente, nos termos da
legislação vigente, autuado por infração ambiental;

III - será notificado para se submeter o veículo a nova aferição dos
itens reprovados, no prazo estabelecido pelo PCPV-MG, em estação
de uM fixa, não podendo, nessa oportunidade, ser-lhe cobrada
nenhuma taxa adicional, se cumprido o prazo da convocação.

§ 40 - Persistindo o descumprimento dos padrões de emissão de
poluentes ou ruídos, a autoridade de trânsito local será comunicada
para adoção das medidas e sanções previstas na legislação e no
PCPV-MG.
Art. 70 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública - SESP -, em conjunto, comporão o órgão gestor
do Programa l/M, instituído no art. 1° desta lei.

Art. 80 - O órgão gestor do Programa l/M será um colegíado
composto paritariamente por representantes das Secretarias de
Estado a que se refere o art. 70 .

Parágrafo único - Compete ao órgão gestor elaborar, aprovar,
atualizar, quando necessário, e publicar o Plano de Controle da
Poluição por Veículos em Uso - PCPV -, estabelecido na Resolução n°
256, de 30 de junho de 1999, do CONAMA.

Art. 90 - Representantes do Departamento de Trânsito de Minas
Gerais - DETRAN-MG - e da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - serão membros natos do órgão gestor do Programa l/M.
Art. 10 - E vedado ao DETRAN - MG proceder a registro,

transferência, mudança de placa, alteração de dados, licenciamento
anual e demais ações referentes a veículo automotor registrado no
Estado e constante em seu banco de dados cujo Relatório de
Inspeção e Manutenção de Veículos Automotores em Uso - RIM -, a
que se refere o "caput" do art. 40 desta lei, contenha algum item
reprovado e esteja com prazo de validade vencido.

Art. 11 - A execução dos serviços de inspeção I/M poderá ser
efetuada por meio de concessão ou outorga à iniciativa privada, por
meio de licitação, na modalidade de concorrência pública, observadas
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as normas definidas na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e suas
alterações, e na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas
alterações.

§ 1° - Compete ao órgão executor do Programa l/M o fornecimento
dos dados necessários aos editais de licitação, e à Secretaria de
Estado de Segurança Pública sua elaboração e sua execução,
observado o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e suas
alterações, e na Lei n° 8.987, de 1995.

§ 2° - O prazo da concessão será de até dez anos, podendo, em
caso de interesse público, ser prorrogado por igual período.

§ 30 - A política tarifária do serviço público concedido será fixada
pelo preço da proposta vencedora da licitação, nos termos da lei, do
edital e do contrato.

§ 40 - Para efeito da execução do Programa Estadual de Inspeção e
Controle da Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículos
Automotores em Uso, o PCPV-MG estabelecerá a divisão do Estado
em regiões.

Art. 12 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio
Ambiente - SISEMA -, gestores do Programa l/M , fixarão a cobrança
de percentual de 15% (quinze por cento) das tarifas cobradas por
executores indiretos do serviço, a ser aplicado prioritariamente na
ampliação, na operação e na manutenção da rede de monitoramento
da qualidade do ar no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O percentual de que trata o "caput" deste artigo
será repassado em partes iguais para o órgão estadual e para o órgão
municipal de meio ambiente.

Art. 13 - A SEMAD e a SESP têm o prazo de até doze meses
contados da publicação desta lei para implantar o Programa l/M.

Art. 14 - O Estado dará ampla divulgação à lei e ao PCPV-MG,
enfocando suas características, seus benefícios para a saúde humana
e o meio ambiente e as punições a que os infratores estarão sujeitos.

Parágrafo único - Até que seja cumprido o disposto no "capuf' deste
artigo, a lei terá sua eficácia suspensa.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 521/99

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 521/99, de autoria do Deputado Antônio Júlio,

que altera a redação do art. 2 0 da Lei n° 12.186, de 5/6/96, que
autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso gratuito a menores de
cinco a doze anos de idade, a profissionais e autoridades que
menciona, em competição esportiva realizada em estádio e praça de
esportes de propriedade do Estado e dá outras providências, foi
aprovado no 2° 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 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° 521/99
Altera a redação do art. 2 0 da Lei n° 12.186, de 5 de junho de 1996,

que autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso gratuito a
menores de cinco a doze anos de idade, a profissionais e autoridades
que menciona, em competição esportiva realizada em estádio e praça
de esportes de propriedade do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - O beneficio a que se refere o art. 1° desta lei estende-se a:
- ex-jogador profissional;

II - treinador profissional de futebol que comprove estar empregado;
III - árbitro de futebol pertencente ao Quadro de Árbitros da

Federação Mineira de Futebol ou do Departamento de Futebol
Amador da Capital - DFAC.

Parágrafo único - Os beneficiários a que se refere este artigo terão
acesso ao local do evento mediante a apresentação de carteira
especial expedida e anualmente renovada pela Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.".

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine
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Matozinhos - Agostinho Patrús.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 552/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 552/99, de autoria do Deputado Antônio Genaro,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi,
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 § 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° 552/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi 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

Piumhi o imóvel, de propriedade do Estado, com área de 360m2
(trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua Anielo
Agresta, lote n° 10 da quadra n° 18, Bairro Jardim Santo Antônio,
naquele município, conforme 2° traslado da escritura pública de
doação registrada a fls. 37 do livro 134, no Cartório do 20 Ofício de
Notas da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se à construção da sede da Associação dos Moradores do
Bairro Jardim Santo Antônio do Município de Piumhi.

Art. 2 0 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
três anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for 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.
Saia das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos - Agostinho Patrús.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 591/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 591/99, de autoria do Deputado João Leite, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Manso,
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foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no l o turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 591/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Manso 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

Rio Manso o imóvel com área de 450m 2 (quatrocentos e cinqüenta
metros quadrados), constituído do lote n° 20 do quarteirão 3, situado
na Rua Francisco Moreira, naquele município, registrado sob o n°
3.057, a fls. 1 do livro 2, no Cartório de Registro Geral da Comarca de
Brumadinho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação de uma creche.

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 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, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos - Agostinho Patrús.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 690/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 690/99, de autoria da Deputada Maria Olívia, que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Gonçalves
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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 690/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Gonçalves o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Gonçalves o imóvel, situado nesse município, constituído
de terreno com área de 2.646m 2 (dois mil seiscentos e quarenta e seis
metros quadrados), e o prédio ali construído, registrado sob o n°
13.427, a fis. 153 do livro 3 "O", no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Paraisópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos - Agostinho Patrús.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.998/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.998/2002, de autoria do Procurador-Geral de
Justiça, que dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências, foi aprovado
no 20 turno, com as Emendas n os 1 a 6 ao 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° 1.998/2002
Dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público são os constantes nos Anexos 1 e II desta lei, com
as denominações, os padrões e o número de cargos neles indicados,
sendo a respectiva lotação feita por resolução do Procurador-Geral de
Justiça, observada a necessidade em cada promotoria ou região.
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Parágrafo único - Os cargos de carreira de Agente do Ministério

Público constantes no Anexo VI desta lei serão extintos com a
vacância, com a sistemática prevista na Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999.

Art. 2 0 - O Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público compõe-se de cargos de provimento efetivo e em comissão,
conforme estabelecido no Anexo 1.

Art. 30 - Os cargos de provimento em comissão que compõem o
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público passam a ter a
identificação constante no Anexo III.

Art. 40 - A lotação setorial dos cargos de provimento em comissão
do Grupo de Direção e dos de Assessor Administrativo do Procurador-
Geral de Justiça e de Assessor de Gabinete do Grupo de
Assessoramento é a constante no Anexo IV.

Art. 50 - Com a sistemática estabelecida no art. 1° desta lei, os
cargos de provimento em comissão, constantes no Anexo 1 da Lei n°
11.181, de 10 de agosto de 1993, modificado pela Lei n° 13.436, de
30 de dezembro de 1999, ficam extintos do Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público, conforme relacionado no
Anexo V, com os respectivos quantitativos nele indicados.

Art. 60 - Os cargos integrantes do Quadro Específico de Provimento
em Comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Procurador-
Geral de Justiça, sendo que a jornada é de quarenta horas semanais.

§ 1° - Os cargos dos Grupos de Direção e de Assessoramento são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade, e os do
Grupo de Supervisão, de nível médio de escolaridade, atendidos os
requisitos e as qualificações da respectiva especificação.

§ 20 - O cargo de Diretor-Geral será provido, exclusivamente, por
membro do Ministério Público ou servidor ativo dos Quadros
Específicos de Provimento Efetivo que tenha formação superior
compatível com as funções inerentes ao cargo.

§ 30 - Os cargos do Grupo de Direção, de provimento em comissão,
integrantes do Quadro Permanente serão providos, exclusivamente,
por servidor ocupante de cargo dos Quadros Específicos de
Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, salvo
o da Diretoria de Informática.

§ 4° - Os cargos de recrutamento amplo serão definidos em
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resolução pelo Procurador-Geral de Justiça, observado o limite
máximo de 30% (trinta por cento), excetuando—se os cargos de
Supervisor 1, integrantes do Grupo de Supervisão, que serão todos de
recrutamento amplo.

Art. 70 - Nas substituições por motivo de ausência temporária de
titular de cargo integrante do Grupo de Direção, deverão ser
observados os requisitos constantes no art. 6 0 , § 1° ao 3 0 , desta lei.

Art. 80 - O "caput" do art. 8 0 e o art. 52 da Lei n° 11.181, de 10 de
agosto de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8 0 - O provimento dos cargos das classes iniciais das carreiras
de Oficial do Ministério Público D e de Técnico do Ministério Público C
do Quadro Permanente será feito mediante concurso de provas ou de
provas e títulos.

Art. 52 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar
termo de compromisso para estágio, por meio de seleção pública,
visando ao aprimoramento profissional de estudante de curso de nível
superior de Direito, até o máximo de trezentos estagiários, nos termos
de resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os estágios de áreas técnicas específicas, a que
se refere o art. 94, § 3°, da Lei Complementar n° 34, de 12 de
setembro de 1994, são limitados ao número de quarenta.".

Art. 9° - O art. 31 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993, fica
acrescido dos § 20 e 30 , transformando-se seu parágrafo único em §
1°:

"Art. 31 -
§ 2 0 - Quando dois ou mais cargos de provimento em comissão

tiverem sido exercidos e forem de remuneração diferente, terá o
servidor efetivo dos Quadros Permanente e Especial assegurado o
direito à remuneração do maior cargo, desde que este tenha sido
exercido por tempo igual ou superior a cinco anos em cargo do
Quadro Específico de Provimento em Comissão do Ministério Público.

§ 30 - Não ocorrendo o disposto neste artigo, será assegurado ao
servidor efetivo o direito à percepção da remuneração do cargo que
houver exercido por mais tempo no Ministério Público, desde que não
seja superior à última remuneração recebida.".

Art. 10—O art. 33 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993, passa
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a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 - A vantagem pecuniária prevista no § 1° do art. 31 desta lei
é devida somente após o quarto ano de efetivo exercício em cargo em
comissão do Ministério Público, caso em que é computado o período
anterior, para efeito de cálculo de pagamento.".

Art. 11 - A contagem de tempo em cargo de provimento em
comissão de recrutamento amplo, para fins de aquisição do direito
previsto nos arts. 31, 33 e 35 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de
1993, somente terá início após a investidura em cargo de provimento
efetivo.

Art. 12 - O servidor somente obterá direito ao benefício referido nos
arts. 31,33 e 35 da Lei n°11.181, de 10 de agosto de 1993, se houver
efetivamente exercido as funções inerentes ao cargo em comissão.

Art. 13 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça expedir título
declaratório de apostilamento somente aos servidores do Quadro
Permanente, constante no Anexo 1, item 1, desta lei, e do Quadro
Especial, constante no Anexo li.

Art. 14— Poderá haver convocação de servidor do Ministério Público
para prestação de serviço em regime extraordinário, em situação
excepcional ou atípica de trabalho, nas condições estabelecidas em
resolução, desde que previamente autorizada pelo Procurador-Geral
de Justiça.

Parágrafo único - O regime de trabalho de que trata este artigo terá
o limite máximo de cinqüenta horas mensais para realização individual
de serviço extraordinário, e o seu valor-hora será calculado sobre a
remuneração, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 7°
da Constituição da República.

Art. 15 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre
as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, será
remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20%
(vinte por cento).
Art. 16 - O Ministério Público instituirá, na esfera de sua

competência, programa de assistência em creche e pré-escola
destinado aos filhos e aos dependentes de servidores, até o limite de
seis anos de idade, conforme se dispuser em resolução.

Parágrafo único - A concessão do benefício fica condicionada à
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.
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Art. 17 - Ao servidor será concedida, mediante autorização do
Procurador-Geral de Justiça, licença em caráter especial para
exercício de cargo em diretoria de entidade sindical representativa dos
servidores do Ministério Público, observado o disposto no art. 34 da
Constituição do Estado.

Art. 18— As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade
de serviço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, serão
indenizadas desde que haja recursos orçamentários e financeiros.

Art. 19 - Fica assegurada aos servidores dos Quadros de Pessoal
dos Serviços Auxiliares, ativos e inativos, a que se referem o Anexo 1,
item 1, e o Anexo II, a elevação em mais seis padrões no seu
posicionamento na carreira, sendo garantido o padrão mínimo
correspondente ao código MP-20 àqueles que pertencem a carreira de
Agente do MP.

Parágrafo único - Sem prejuízo da aplicação do disposto no "caput"
deste artigo, ao servidor que tenha ingressado no Quadro Específico
de Provimento Efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público a partir de 20 de agosto de 1999, será concedido
o acréscimo de mais sete padrões no seu posicionamento na carreira.

Art. 20 - Aos servidores integrantes dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é facultada, nos
termos e critérios estabelecidos por meio de resolução do Procurador-
Geral de Justiça, a opção pela jornada de quarenta horas semanais,
passando a corresponder seu vencimento básico a mais dez padrões,
subseqüentes àquele em que o mesmo estiver posicionado na
carreira, pelo cumprimento dessa jornada.

§ 1° - Ao servidor optante que estiver afastado do serviço, nos
termos dos arts. 88 e 158, incisos 1 ao V, da Lei n° 869, de 5 de julho
de 1952, é assegurado o direito a continuar percebendo o vencimento
relativo à jornada de quarenta horas semanais.

§ 20 - O servidor terá incorporados ao seu vencimento básico os
padrões de vencimento de que trata o 'caput" deste artigo, se
cumprida a jornada de quarenta horas semanais nos cinco últimos
anos que antecederem à data de sua aposentadoria.

Art. 21 - Ficam acrescidos na Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, os seguintes padrões e índices: MP-80 - 12,6521;
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MP-81 - 13,153; MP-82 - 13,6738; MP-83 - 14,2151; MP-84 -
14,7779; MP-85 - 15,363; MP-86 - 15,9712; MP-87 - 16,6036.

Art. 22 - É vedada, no âmbito do Ministério Público, a nomeação ou
a designação de cônjuge, companheiro ou parente consangüíneo ou
afim, até o terceiro grau, dos respectivos membros e servidores, ativos
ou inativos, para cargos em comissão e funções de confiança que
compõem os Quadros de Serviços Auxiliares do Ministério Público.

§ 1 - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos
servidores efetivos, integrantes dos Quadros Permanente e Especial,
caso em que a vedação é restrita a manter, sob sua chefia imediata,
em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente
até o segundo grau.

§ 20 - Considera-se chefia imediata, para os fins do disposto neste
artigo, a subordinação administrativa direta ao membro do Ministério
Público.

Art. 23 - Fica assegurado aos servidores dos Quadros de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o direito à indenização
de transporte, a título de ressarcimento de despesa de locomoção,
para fazer intimação, notificação ou cumprir diligência fora das
dependências da Promotoria de Justiça.

Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça expedirá resolução
estabelecendo o valor da verba indenizatória e as condições de
pagamento ou o percentual que incidirá sobre o vencimento básico do
servidor.

Art. 24 - Os cargos de provimento em comissão de Diretor III,
Diretor II, Supervisor 1 e de Supervisor Assistente, constantes no
Quadro de Provimento em Comissão a que se refere o Anexo 1 da Lei
ri 0 11.181, de 10 de agosto de 1993, modificado pela Lei n° 13.436, de
30 de dezembro de 1999, passam a denominar-se, respectivamente,
Superintendente, Coordenador II, Supervisor II e Supervisor 1, com os
códigos e padrões indicados no Anexo 1, item 2, desta lei.

Art. 25 - Os servidores efetivos que ocuparam cargo de provimento
em comissão em período anterior à data de publicação desta lei ficam
dispensados, para efeito do disposto nos arts. 31 a 35 da Lei n°
11.181, de 10 de agosto de 1993, da exigência a que se refere o art.
6° da Lei n° 10.257, de 24 de julho de 1990, reproduzida no art. 60
desta lei.
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Art. 26 - Fica instituída no Ministério Público a Gratificação de

Apoio a Investigação, devida a policiais que, no exercício de suas
funções, estejam à disposição do Ministério Público, correspondente a
40% (quarenta por cento) do vencimento básico do policial civil ou da
remuneração básica do policial militar, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28— Ficam revogadas as Leis nos 9.740, de 14 de dezembro de

1988, 10.257, de 24 de julho de 1990, 10.852, de 4 de agosto de
1992, e 11.104, de 3 de junho de 1993, e os arts. 32 e 34 da Lei n°
11.181, de 10 de agosto de 1993.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro Lobo.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de

QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES
1 -Quadro Específico de Provimento Efetivo

- O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.6.2002.

2 - Quadro Específico de Provimento em Comissão
A - Grupo de Direção (MP-DAS)

Códig N° de 1 Denomin Padrão

MP-	01	Diretor- MP-87

DASO 1	IGeral

MP- 1 04 ISuperint

DASO 1	 lendente

MP- 1 17 ICoorden 1 MP-75

DASO 1	ladorll

MP- 1 16 ICoorden 1 MP-71
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DASO	ador 1

4

(MP-DAS)- D - JFUU ue nssessor
N°	Denominação Padrã

02 Assessor	MP-

Administrativo do	83

PGJ

04 Assessor de	MP-

Gabinete	75

30 lAssessor II

67

25 lAssessorl
	

MP-

59

Códig

MP-

DASO

5

MP-

DASO

6

MP-

DAS0

7

MP-

DASO

8

Códig

MP-

5 U P0

1

MP-

5 U P0

(MP-SUP)¼.' - IU F.)U Ut

N° Denomin Padrã

56 Supervis MP-44

or II

15 Supervis 1 MP-28

or 1

rs
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2

ANEXO II
(a que se refere o art. 1° da Lei n° ,de de de)

Quadro Especial
Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - O Quadro II foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
4.6.2002.

ANEXO III
(a que se refere o art. 3 0 da Lei n° , de de de)

GRUPOS DE DIREÇÃO, DE ASSESSORAMENTO E DE
SUPERVISÃO

* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 4.6.2002.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de de)

- GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 4.6.2002.

ANEXO V
(a que se refere o art. 5 0 da Lei n° , de de de)

CARGOS PREVISTOS NA LEI N° 11.181, DE 10 DE AGOSTO DE
1993,

EXTINTOS COM A SISTEMÁTICA DESTA LEI
Quantita Denominaç Código

tivo	ão

02	Assessor II MP-

DASOS

37	Assessor MP-

Técnico	DAS06
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14	Supervisor 1 MP-SI01

05	Supervisor MP-

L
Assistente 6002

ANEXO VI
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de.)

CARGOS A SEREM EXTINTOS COM A VACÂNCIA
1. QUADRO PERMANENTE

Quadro Específico de Provimento Efetivo
* - Os Quadros do Anexo VI foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.6.2002.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 29/5/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Olinto Godinho, notificando o falecimento do Sr.
Hidigaldo Coelho, ocorrido em 28/5/2002, em Caeté. (- Ciente. Oficie-
se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Amâncio
José de Oliveira Bernardes, ocorrido em 27/5/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Marcelo Ossamu Jinzengi, ocorrido em 26/5/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do ex-Vereador
José Barbosa de Barros, e orrido em 28/5/2002, em São José do
Goiabal. (- Ciente. Oficie-se.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 174" REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/5/2092
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado
Eduardo Brandão - Palavras do Sr. Marco Antônio Barbosa -
Declamação de poema - Palavras do Sr. José Brunã Alonso - Entrega
de placa e flores - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do
dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Amilcar Martins - Eduardo Brandão - Gil Pereira - Irani
Barbosa - João Paulo - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 José Henrique, 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 os Exmos. Srs. Professor José Brunã Alonso, Presidente do
Conselho Administrativo do Colégio Magnum; Henrique Pinto dos
Santos, Diretor do Colégio Magnum; Eldo Pena Couto, Diretor de
Ensino do Colégio Magnum; Emiro Barbini, Diretor do Colégio
Magnum Buritis; Eliziário Pereira de Rezende, Presidente do
Sindicado das Escolas Particulares de Minas Gerais; e o Deputado
Eduardo Brandão, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos, também, de registrar a presença dos Srs.

Prof. José Carlos Oliveira, Diretor da Faculdade de Educação do
Centro Universitário de Ciências Gerencias da UNA, nesta
oportunidade representando o Dr. Honório Tometin, Diretor Executivo
daquela entidade; Carlos Roberto Eufrásio, Diretor do Colégio Santo
Agostinho - Contagem; José Carlos Oliveira, Diretor da FACED.
Sintam-se como extensão da Mesa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio

Magnum.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
interpretado por Victor de Souza Soares, aluno da 3 a série do ensino
médio, acompanhado ao teclado pela maestrina do Coral Magnum
lone Bellezzia.

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

Sr. Presidente do Conselho Administrativo do Colégio Magnum,
Prof. José BruFia Alonso; Sr. Diretor do Colégio Magnum, Henrique
Pinto dos Santos; Diretor de Ensino do Colégio Magnum, Eldo Pena
Couto; Diretor do Colégio Magnum Buritis, Emiro Barbini; Presidente
do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Eliziário
Pereira de Rezende; caro amigo Deputado Eduardo Brandão, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, na pessoa de quem
saúdo todos os Deputados presentes a esta reunião, caros membros
do corpo docente do Colégio Magnum Agostiniano dos Bairros Nova
Floresta e Buritis; ex-alunos e alunos dessa instituição de ensino; pais
e amigos do colégio; prezados convidados dessa comunidade
educacional; senhoras e senhores, a Presidência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem a satisfação de abrir oficialmente esta
reunião especial em homenagem ao Colégio Magnum Agostiniano,
atendendo a requerimento assinado pelo Deputado Eduardo Brandão
e por expressivo número de parlamentares desta Casa. Venho, neste
momento, dar as boas-vindas a todos os nossos convidados e
expressar o reconhecimento do parlamento mineiro pelo importante
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trabalho educativo que vem sendo desenvolvido por esse colégio,
que completa, desde o pioneiro Colégio Madre Paulina, 43 anos de
história.

Por singular coincidência, o Colégio Magnum Agostiniano comemora
hoje duas grandes vitórias. Foi apontado em pesquisa ontem
divulgada pela revista "Veja" como a melhor escola de ensino médio
de nossa Capital, alcançando 92 do total de 100 pontos da avaliação.
E obteve, ainda, com a mesma pontuação e apenas meio ponto de
diferença para o primeiro colocado, o segundo lugar no nível de
ensino fundamental. Essa é uma verdadeira consagração pública do
Magnum e um autêntico prêmio à dedicação e responsabilidade de
seus dirigentes, professores e alunos.

Dirijo-me, agora, aos jovens desse educandário, que estão tendo
uma oportunidade ímpar em suas vidas: estudar num colégio que
oferece, além da qualidade do ensino, condições para que se tornem
cidadãos cada vez mais conscientes e participativos. Jovens que
vivem hoje numa sociedade que enfrenta graves problemas, como a
insegurança, o desemprego, a droga, a grande desigualdade social, a
miséria, enfim, a violência sob várias formas. Cabe a vocês trabalhar
ativamente para a construção de uma nova sociedade em nosso País
O Brasil, é certo, possui muitas riquezas, mas o seu maior bem é o
seu próprio povo, formado por pessoas de diferentes raças e origens
diversas.

Vale aqui destacar o notável exemplo do Prof. José Bruha Alonso,
Diretor-Geral do Colégio Magnum, não brasileiro de nascimento, que
veio dar sua imensa contribuição ao ensino de Minas Gerais e do
Brasil.

Quero transmitir a todos os jovens brasileiros uma palavra de
confiança no futuro. Outras nações enfrentaram e venceram
problemas como estes atualmente existentes no País. Para isso, o
investimento na educação foi fundamental, pois ela traz o
conhecimento, o conhecimento produz o progresso, o progresso
amplia as oportunidades de trabalho e melhora as condições de vida.
O conhecimento exige a participação de todos. Exige um maior
equilíbrio social. Exige a democracia como regime da liberdade e do
direito. Vocês serão, com certeza, os construtores desse novo País,
com fé e coragem.
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Dirijo, também, minha especial saudação aos dirigentes e ao

corpo docente do Magnum, que, com a filosofia da educação
comunitária, criaram, em suas unidades de ensino, um ambiente de
plena integração entre escola e pais, base da formação integral do
aluno.

E importante ressaltar que, além de incentivar os alunos na busca
do saber, o Colégio Magnum investe no campo das artes, com a
formação de coral, orquestra e escola de música; no intercâmbio
educativo aberto com os Estados Unidos e a Espanha; nas pesquisas
de campo e nas atividades esportivas, contando, hoje, com uma das
mais completas praças de esportes do País.

Gostaria, para finalizar, de selecionar alguns versos do hino do
colégio e, com eles, sintetizar nossa satisfação de ver o Magnum
formando, com competência e dedicação, cidadãos cada vez mais
ativos e esclarecidos:

"Para viver o novo e o eterno, com uma nova imagem do futuro, no
Colégio Magnum perco todos meus temores, vivendo em um clima de
amizade. E um colégio tão moderno me ajudará a ser gente, a ser
pessoa plenamente".

Que esses pensamentos guiem a vida de cada um de vocês para
sempre! Muito obrigado!" (- Palmas.)

Palavras do Deputado Eduardo Brandão
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, caro amigo Deputado Antônio Júlio, Prof. José Brunã Alonso,
Sr. Henrique Pinto dos Santos, Sr. Eldo Pena Couto, Sr. Emiro
Barbini, Sr. Eliziário Pereira de Rezende, Srs. Deputados e
Deputadas, senhores, senhoras, jovens, educar é semear um pouco
de Deus no coração do homem, para ver brotar o amor através de
seus atos.

Imbuídos dessa verdade que norteia os nossos passos, aqui
estamos hoje com grande satisfação e alegria, acolhidos por esta
Casa Legislativa, nesta reunião especial, por nós solicitada a fim de
homenagearmos pessoas muito, muito especiais.

Queremos externar nossos agradecimentos a todos os presentes e,
de maneira especial, aos educadores e demais profissionais do
Colégio Magnum Agostiniano, que há anos vêm semeando um pouco
de Deus em nossos corações.
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E para nós uma grande honra prestar esta homenagem àqueles

que fizeram do Magnum uma das primeiras escolas particulares a se
estabelecer em Belo Horizonte, a qual, hoje, por mérito, trabalho e
persistência, está no "ranking" das melhores escolas particulares de
nosso Estado. Essa avaliação, que, aliás, gostaríamos de deixar
registrada, não é apenas fruto de nosso testemunho. Uma pesquisa
divulgada pela revista "Veja", em sua edição desta semana, e
realizada pelo Instituto Ipsos Marplan, entre janeiro e fevereiro deste
ano, com 97 colégios particulares de Belo Horizonte, destaca o
Colégio Magnum como o melhor no ensino médio e o segundo
colocado no ensino fundamental. O Magnum sobressaiu, entre os
colégios pesquisados, nos quesitos qualidade pedagógica, alta
qualificação profissional, infra-estrutura e segurança.

Gostaríamos, neste momento, de fazer uma retrospectiva histórica
dessa instituição de ensino, que foi fundada em 1959, com o apoio da
Companhia Renascença Industrial e de José Cândido da Silveira.

Com o regime militar imposto nos idos de 1960 e as dificuldades
econômicas existentes, o então Colégio Madre Paulina, primeira
denominação do Colégio Magnum, teve de se tornar parte integrante
do Colégio Santo Agostinho.

Mas foi ao longo das décadas de 70 e 80 que o Colégio ampliou sua
visão educacional, construiu modernas instalações e abraçou uma
prática pedagógica diferenciada, alicerçada na filosofia agostiniana,
compromissada com a informação e com a formação integral dos
alunos.

Formar crianças e jovens capazes de gerenciar suas próprias vidas
com competência e eqüidade tem sido o lema norteador de toda a
trajetória desse estabelecimento de ensino, que, há sete anos, passou
a ser denominado Colégio Magnum Agostiniano. E importante
ressaltar que, ao longo dessa trajetória, um expoente, um educador
nato tem sobressaído pelas suas idéias inovadoras, pela integridade
de suas atitudes, pelo seu compromisso ético com uma educação
cidadã e pela sua coragem e ousadia de transformar sonhos em
realidade.

Estamos falando do Prof. José Brunã Alonso, que nasceu na
Espanha, mas, felizmente, muito jovem chegou ao Brasil, fixando sua
residência em Belo Horizonte. Aqui desenvolveu com dedicação e
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talento sua carreira de educador, exercendo por 30 anos a direção
do Colégio Santo Agostinho.

Com a proposta de uma educação integral e um novo conceito de
escola, o Prof. Alonso, juntamente com sua equipe administrativa e
pedagógica, planejou um colégio interativo com identidade própria.
Rapidamente conseguiu consolidar essa meta, aliando um alto padrão
de ensino a um ambiente acolhedor e dinâmico, em que os alunos
estudam e aprendem com prazer, alegria, vivenciando intensamente
no seu cotidiano diferentes manifestações da arte e da cultura -
esportes, danças, jogos, ginásticas, lutas, música - como elementos
integrantes de sua formação educacional.

Com essa filosofia de trabalho, fundada no princípio do aprender a
aprender com qualidade, prazer, conforto e segurança, o Colégio
Magnum avança e cresce, cada vez mais, em qualidade e quantidade.
Contando com duas unidades, uma na Cidade Nova e outra no Buritis,
o Colégio atende 3.626 alunos.

Além de oferecer condições necessárias, total apoio acadêmico e
logístico para seus alunos ao longo do ensino básico, o Magnum
também tem-se preocupado com uma importante fase da vida de seus
estudantes: a etapa do vestibular.

Nessa perspectiva, o Colégio vem ampliando suas ações
pedagógicas, oferecendo, de forma prazerosa, um aprofundamento de
estudos nas matérias específicas de interesse dos alunos, alcançando
índices surpreendentes de aprovação no vestibular, principalmente
por parte daqueles alunos que nele estudam desde a educação
infantil.

No âmbito esportivo, o Magnum também se tem destacado de forma
brilhante nas competições municipais, estaduais, nacionais e até
internacionais. Essas atividades esportivas de competição e de lazer
estreitam o relacionamento e a integração da escola com a
comunidade, que usufrui dos benefícios proporcionados pela ampla
infra-estrutura do colégio.

Nesse aspecto, podemos citar que o Magnum, além de oferecer
uma escola de tempo integral (ME[), disponibiliza para a comunidade
uma academia de esportes e um excelente ginásio poliesportivo,
aberto a competições diversas. Essa integração é ampliada não só
por meio de parcerias e intercâmbios estabelecidos com outras
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instituições para ensino de línguas, informática e música como
também pelo Projeto Família na Escola, que prevê mensalmente
palestras e debates para pais e educadores sobre assuntos
educacionais relevantes e significativos.

Procurando estender a educação para além dos limites da sala de
aula, o Magnum criou o Projeto Ampliando Horizontes, que promove a
articulação entre as disciplinas estudadas e conhecimentos adquiridos
e a realidade. Além de tudo isso, o Colégio, comprometido com a
irradiação da cultura, possui um coral infantil, outro infanto-juvenil e
este que está abrilhantando nossa homenagem, formado por pais,
professores e funcionários.

Como colégio cristão, o Magnum valoriza, de forma muito especial, a
educação religiosa como um processo de formação integral do aluno e
promove, por meio de seu Departamento Pastoral, eventos, encontros
de jovens e preparação para a primeira eucaristia. No âmbito social, o
colégio, por intermédio de sua associação beneficente - ASA -, auxilia
também asilos, creches e muitas obras sociais.

Todas essas ações revelam o compromisso do Magnum não só com
a busca constante da excelência do ensino, mas também com uma
formação ética, democrática e cidadã de seus alunos e com a
construção de um mundo mais justo, solidário e melhor de se viver.

E é com imensa alegria que estamos aqui esta noite, prestando justa
homenagem a essa instituição, que é referência de excelência na
educação básica em nosso querido Estado de Minas Gerais.

Parabéns Colégio Magnum!
A toda a equipe de Diretores, coordenadores, supervisores, ao

Henrique, aos Profs. Emiro, Eldo, Anselmo, Cláudia, Lourdinha e
demais educadores, funcionários e amigos do Colégio Magnum, e em
especial ao Prof. Alonso e sua esposa, Profa. Marli, o nosso muito
obrigado por vocês existirem. Muito obrigado pelo investimento que
vocês têm feito na vida de nossos filhos.

Que Deus continue dando a cada um de vocês, cada dia mais,
amor, sabedoria, saúde e persistência, nessa caminhada educacional.

Finalizando, gostaríamos, neste momento, que a minha esposa e
educadora Gláucia trouxesse até esta tribuna os meus filhos, Rebeca
e Rafael. Eles, como alunos, vão falar do sentimento que nutrem pelo
Colégio Magnum, que, com certeza, é o sentimento que todos nós
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nutrimos. (- Pausa.) Entram Rebeca e Rafael.

Rebeca e Rafael - Colégio Magnum, nós te amamos.
O Deputado Eduardo Brandão - Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marco Antônio Barbosa
Exmo. Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio; Prof.

José Brunã Alonso; Henrique Pinto dos Santos; Eldo Pena Couto; Sr.
Diretor do Colégio Magnum Buritis, Emiro Barbini; Eliziário Pereira de
Rezende; autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,
Deputado Eduardo Brandão, queridos alunos, pais, demais
convidados, professores e funcionários, esta noite, assumi uma
grande responsabilidade: representar meus colegas professores e
funcionários neste momento tão importante para o Colégio Magnum,
em que recebemos a homenagem de Honra ao Mérito Educacional.
Homenagens como esta nos deixam muito orgulhosos, pois sabemos
que contribuímos muito para o reconhecimento do Magnum como uma
instituição de ensino de destaque. Aliás, destaque já é algo que
conseguimos incluir no nosso cotidiano.

Mas, afinal, como é ser professor do Magnum? Ser professor do
Magnum requer muita criatividade, desde a elaboração de aulas
diferenciadas e interessantes, até projetos arrojados de trabalho de
campo. Ser professor do Magnum requer afetividade, indispensável
para uma convivência feliz entre alunos, família e escola. Ser
professor do Magnum requer muita dedicação para o cumprimento de
todas as nossas obrigações escolares. Ser professor do Magnum é
saber apreciar a rotina escolar e dela retirar novas experiências para o
próprio crescimento profissional. Ser professor do Magnum é ter o
trabalho reconhecido por todos os profissionais de educação. Enfim,
ser professor do Magnum é ter a oportunidade de fazer tudo aquilo
que mais amamos: educar.

Declamação de poema
O locutor - Temos a honra de anunciar aos presentes que o aluno da

43 série do ensino fundamental, Henrique Mendes Vargas, de 10 anos
de idade, irá declamar o poema "Colégio Magnum", de autoria de
Frederico José Carneiro, pai da aluna Eduarda Carneiro, do 3° período
da educação infantil.

- Procede-se à declamação do poema.
Palavras do Sr. José Brunã Alonso
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Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, prezados amigos e

colaboradores Henrique Pinto dos Santos, Eldo Pena Couto - ex-aluno
do colégio -, Emiro Barbini e Elizário Pereira de Rezende -
companheiro de lutas pela educação e atual Presidente do Sindicato
das Escolas Particulares de Minas Gerais -, prezado Deputado e pai
de aluno, Eduardo Brandão, pais, professores, funcionários e alunos,
nesta noite, não tenho muito o que acrescentar. Não sabia que o
Deputado Eduardo Brandão, mesmo sendo pai de alunos, conhecia
tão a fundo a linha, as atividades e as iniciativas do Colégio Magnum.
O Deputado Eduardo Brandão já falou tudo que escrevi na semana
passada. A Assembléia Legislativa, que tem um Cerimonial, com toda
a razão, rigoroso, exigiu-me que, na quinta-feira, entregasse o meu
discurso por escrito. Fiz o que pediram e, quando vi que o Deputado
Eduardo Brandão falou tudo que falarei, pensei: acabou.

Em 1995, nasceu em Belo Horizonte, um colégio que trouxe para a
cidade um novo conceito de escola: o Colégio Magnum Agostiniano.

Embora muito recente, desenvolveu-se rapidamente: hoje conta com
266 professores e funcionários e 3.626 alunos. E a escola que mais
cresceu em Minas Gerais nos últimos anos.

Mas o que nos deixa mais felizes é que paralelamente a esse
crescimento quantitativo, a qualidade do colégio também se
desenvolveu admiravelmente. O resultado está estampado na revista
"Veja" desta semana: o Magnum foi classificado como a melhor escola
de ensino médio de Belo Horizonte e a segunda melhor do ensino
fundamental.

Ontem, domingo, assistindo ao concerto musical da Banda Mirim de
Diamantina, na Igreja do Carmo, ao ficar sabendo dessa classificação,
publicada na mais importante revista semanal do País, que vem
realizando um trabalho para estabelecer o "ranking!" Com as melores
escolas particulares das principais cidades do Brasil com ensino
fundamental e médio, fiquei muito emocionado. Já foi em São Paulo,
no Rio, agora está em Belo Horizonte, depois, fará Salvador e Recife.

Afinal, ser classificado como o melhor ensino médio e o segundo
melhor ensino fundamental em Belo Horizonte, uma cidade que,
reconhecidamente, possui grandes e tradicionais colégios, é motivo da
maior alegria. A satisfação é ainda maior quando se lê na revista
"Veja" que a pesquisa foi feita em 97 escolas particulares, nas quais
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estudam 84 mil alunos.

Esse resultado, por um lado, é admirável, porque nosso colégio
ainda vai completar oito anos e já ocupa a posição mais alta no
"ranking" das escolas de Belo Horizonte, Por outro lado, não nos
surpreende, pois, com a equipe de educadores que temos, tão
comprometida, responsável e idealista, só poderíamos esperar o
melhor. O planejamento cuidadoso e o trabalho dedicado de pessoas
tão especiais e competentes só podem ter, como conseqüência, o
êxito e o destaque entre as melhores escolas da Capital.

Foram inúmeras as felicitações que recebemos, ontem e hoje, de
organismos, de entidades, de pais e de alunos, em relação a esse
título. Hoje à tarde, surpreendentemente, na hora do recreio, apareceu
uma banda de música, sem avisar, para animar a tarde no colégio.
Tratava-se de uma banda enviada - estou fazendo propaganda - pela
FIM Sistemas, que é nossa parceira na informática e na organização
empresarial.

Realmente, foi um sinal de reconhecimento e de admiração pelo
colégio, que é parceiro também. Não se preocupem porque o
Cerimonial da Assembléia deu-me apenas 10 minutos para falar.

Na trajetória do colégio, que hoje culmina com esse sucesso,
algumas pessoas não podem ser esquecidas. Uma é o Prof. Klércio
Aleixo, nosso primeiro e competente Diretor, de saudosa memória.
Outra é a Profa. Cecília, nossa ex-Diretora, educadora, exemplar é
dedicadíssima.

Importante papel nessa trajetória exerceu o Prof. Emiro, ex-Diretor,
tão amigo de todos que trabalharam com ele e com o qual o colégio
tanto cresceu. Hoje, dirigindo a unidade Buritis, trabalha para que
atinja a mesma dimensão do Magnum Cidade Nova. E isso vai ocorrer
em breve, pois, estando ainda no 3 0 ano de existência, o Magnum do
Buritis já conta 98 professores e funcionários e 871 alunos.

Atualmente, o Diretor da escola é o Prof. Henrique Pinto dos Santos,
muitíssimo experiente no setor educacional e de comprovada
competência.

Outra pessoa de muita importância para o colégio é o Prof. Eldo
Pena Couto, ex-aluno da escola. Dizem seus ex-professores que ele
também colava. Hoje, como Diretor de Ensino, exerce a direção do
mais importante setor do Magnum.
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Embora tão novo, o Magnum tem raízes que se estendem a 1960,
com a fundação do Colégio Madre Paulina.

Coincidentemente, ontem, Madre Paulina, fundadora da
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e padroeira
daquela instituição foi canonizada, constituindo-se a primeira santa
brasileira, nascida na Itália. Eu também, de vez em quando, fico
emocionado porque sou brasileiro, nascido na Espanha.

Boas sementes só podem dar bons frutos: em 1977, devido a
situações conjunturais, a direção do Colégio Madre Paulina foi
assumida pelo Santo Agostinho como unidade Cidade Nova e, em
1995, com a mudança da entidade mantenedora, nasceu o Colégio
Magnum Agostiniano.

Seu crescimento extraordinário motivou a irmã Valéria, ex-Diretora
do Madre Paulina, a declarar: "Tudo aconteceu porque a semente tem
que morrer para dar vida a outros. Então, se o Madre Paulina desse
chão desapareceu, fez brotar a grande árvore que é o Magnum
Agostiniano.

Admiravelmente, o Madre Paulina continua representado por duas
extraordinárias pessoas, que trabalharam nessa escola e que são as
únicas que até hoje atuam no Magnum, onde são importantes e
queridas. Maria de Lourdes Diniz Carvalho, nossa amada Lourdinha,
que é a Coordenadora de Manutenção do Colégio, e a Profa Marly
Palhares Alonso, Assessora de Recursos Humanos, minha esposa,
amiga e companheira de todos os momentos.

Também sou daquela época em que - acho - o Deputado Eduardo
Brandão ainda não tinha nascido. Convivi com a Madre Paulina, com
o Santo Agostinho e com o Colégio Magnum até hoje.

Por existir essa ligação com o Madre Paulina, ontem foi celebrada
uma missa no pilotis do Magnum, durante a qual pessoas da
comunidade e funcionários do colégio relembraram, na data tão
significativa da canonização de Madre Paulina, a importância da santa
para a existência da nossa escola.

Prezados Deputado Antônio Júlio e Deputado Eduardo Brandão, a
homenagem que hoje recebemos da Assembléia Legislativa constitui
motivo de muito orgulho para nós, pois representa o reconhecimento
do valor do trabalho educacional desenvolvido por nós e do significado
que ele tem não só para a região Nordeste de Belo Horizonte, mas
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também para toda a nossa Capital, já que recebemos alunos de
vários bairros da cidade.

Ao nos conceder esse título, Honra ao Mérito Educacional, requerido
pelo Deputado Eduardo Brandão, pai de aluno e amigo, a Assembléia
Legislativa mostra quanto ela mesma valoriza a educação, honrando a
quem investe no setor educacional por acreditar que essa é a base de
uma sociedade que busca o desenvolvimento e a justiça social.

Exatamente por ter essa importância, a educação é objeto de
atenção constante e, às vezes, alvo de generalizações enganosas.

Em outubro de 2001, fiz parte de um grupo de 55 Diretores de
escolas brasileiras, de diversos Estados - Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul -, que
viajaram à Espanha para conhecer escolas e visitar instituições
escolares de lá. A escolha recaiu sobre esse país, porque os filósofos
da educação de lá exercem uma grande influência sobre as diretrizes
educacionais brasileiras.

Como a constituição espanhola garante às famílias a escolha da
escola que julgam mais adequada à formação dos filhos, o governo
subvenciona inclusive as mensalidades escolares de crianças e
adolescentes cujos pais escolhem escolas particulares por julgá-las
mais apropriadas à sua educação.

Assim, verificamos "in loco" que, na Espanha, a educação está muito
à frente do Brasil, levando-se em conta a média das nossas escolas;
contudo, ficamos plenamente convictos de que os bons colégios
brasileiros, como o Magnum, são tão bons quanto os espanhóis, ou
até melhores.

Um exemplo é bastante esclarecedor. Meus parentes da Espanha,
em visita ao Magnum, ficaram admiradíssimos quando viram os
alunos, após as aulas, no final do horário, permanecerem no colégio.
Um de meus sobrinhos verbalizou claramente: "Isso é surpreendente!
Estudei em um dos colégios de renome de Madri e, quando dava o
sinal para terminar, gerava-se uma confusão enorme para apanhar as
mochilas, pois todos queriam ser os primeiros a sair. No Magnum, o
comportamento dos alunos é o contrário: ninguém quer ir para casa".

Realmente, nosso colégio é diferente, pois nele os estudantes se
sentem tão bem, tão confortáveis, tão à vontade, que um dos alunos
que se formaram em 2001 declarou ao nosso jornal: "Cresci no
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Magnum. Chegava ao colégio cedinho e só ia embora às 10 da
noite. Na verdade, o Magnum foi minha primeira casa, não a segunda.
Em casa só dormia".

Esse ambiente tão estimulante e amigo não é resultado do trabalho
de uma pessoa particular. E decorrente da atuação de toda a equipe,
que se esforça para fazer do Magnurn um colégio alegre, atraente,
onde dá gosto estudar.

Por isso, esta homenagem que a Assembléia Legislativa faz ao
colégio nesta noite se estende a todos os que trabalharam neste
tempo todo e estão trabalhando com tanto idealismo pelo
engrandecimento da escola e da educação.

São os Diretores, Supervisores, Coordenadores, professores,
funcionários. Fico muito feliz quando vejo o Sr. Brás, que está na
portaria desde aquela época, feliz da vida. Isso representa o
envolvimento de toda a família agostiniana, professores,
Coordenadores, Diretores, Supervisores e funcionários em prol de
uma escola alegre e feliz, que é o nosso diferencial. Na verdade, eles
são os grandes artífices responsáveis por desenvolver-se em Belo
Horizonte esse novo conceito de escola: escola cheia de vida, que é o
que hoje chamamos Colégio Magnum Agostiniano. Muito obrigado.

Entrega de Placa e Flores
O Sr. Locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega ao

Prof. José Brunã Alonso de placa alusiva a esta homenagem, com os
seguintes dizeres: (- Lê:) "Transformar as pessoas pela educação é
buscar valores humanos fundamentais no processo de formação de
cada uma delas. A homenagem do Poder Legislativo Estadual ao
Colégio Magnum por seu grande trabalho em prol da educação".

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Locutor - Gostaríamos de convidar a Sra. Gláucia Brandão,

esposa do Deputado Eduardo Brandão, a prestar homenagem à Profa
Marli, esposa do Prof. Alonso.

- Procede-se a entrega de flores.
Apresentação Musical

O Sr. Locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral do
Magnum adulto, que interpretará a música "Aquarela do Brasil". A
seguir, o Coral Magnum infantil apresentará "Somewhere over the
rainbow". Finalmente, os dois corais cantarão "Amigos para Sempre".
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- Procede-se à apresentação do coral.

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, ao coral
do Colégio Magnum e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 21, às 8h30min, para a extraordinária de amanhã, às 20
horas, nos termos dos respectivos editais 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 do dia
21/5/2002.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 176 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 23/5/2002
Presidência do Deputado Alvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado João
Paulo - Palavras do Sr. Francisco Andrade Maia - Entrega de
diplomas - Entrega de placas - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
-, Comparecem os Deputados:
Alvaro Antônio - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - João Paulo.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - 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, 20-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 a Exma. Deputada Federal Maria do Carmo Lara e os Exmos.
Srs. Francisco Andrade Maia, Presidente da Escola de Tradutores e
Intérpretes de Minas Gerais; Mário de Assis, Presidente da Federação
das Associações dos Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas
Gerais - FAPAEMG -, e o Deputado João Paulo, autor do
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requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registra de Presença
O locutor - Senhoras e senhores, registramos a presença dos

australianas Jef KIem e Mary Helen KIem, junto com o Prof. Jak Den
Hertog, pela primeira vez em visita ao Brasil. Sejam bem-vindos.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola de

Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais - ETIMIG.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral Voz e Sintonia, acompanhado pela
pianista Terezinha Augusta de Barros Xavier, sob a regência de Luiz
Henrique Moreira.

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

A Assembléia Legislativa tem a honra de prestar homenagem à
ETIMIG, a requerimento do Deputado João Paulo, seu ex-aluno, que
contou com o apoio de inúmeros parlamentares desta Casa.

Gostaria de manifestar o reconhecimento do Poder Legislativo a
uma iniciativa educacional pioneira em Belo Horizonte: a do ensino de
idiomas voltado para a prática, para a formação de tradutores e
intérpretes profissionais.

A ETIMIG foi, após a Cultura Inglesa, a segunda escola de idiomas a
ser criada em Belo Horizonte, no ano de 1956; completa, pois, 47
anos de atividades.

A escola nasceu com uma característica singular e impressionante
para a época: fundação civil de direito privado; portanto, não tem
donos. Atualmente, é esta a tendência predominante na constituição
do terceiro setor da economia.

Em sua história de quase meio século, além de se destacar no
ensino de idiomas, marcou forte presença na vida cultural de Belo
Horizonte, O seu grupo de teatro e o seu famoso coral abrilhantaram,
durante anos, os principais eventos da cidade, com apresentações na
Capital, em todo o Estado e, até mesmo, no exterior.

Reconhecida como entidade de utilidade pública por esta Casa, há
vários anos, é uma instituição cultural que faz da formação profissional
um meio de crescimento intelectual e pessoal para os alunos.
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Figuram, na galeria de seus ex-alunos, personalidades como o
Deputado Hélio Costa, renomado jornalista, que atuou vários anos
como correspondente internacional, a consagrada atriz Lady
Francisco e muitos outros nomes ilustres, como o do nosso nobre
colega Deputado João Paulo, orador oficial desta solenidade.

Não poderia deixar de registrar que este é o momento ideal para
Minas resgatar sua dívida de gratidão com os visionários daquela
época, que fundaram essa escola de tradutores e intérpretes em Belo
Horizonte, ainda na década de 50, e estende e a homenagem aos
atuais dirigentes, diretores, alunos e funcionários.

E do conhecimento de todos que os mineiros têm se empenhado em
transformar Belo Horizonte em uma cidade conhecida mundialmente,
com a realização de inúmeros encontros, congressos, convenções e
festivais internacionais, com destaque para as áreas econômica,
educacional e cultural.

A ETIMIG, com sua atuação competente na difusão do ensino de
línguas estrangeiras e na formação de tradutores e intérpretes, tem,
por sua tradição, um papel importante no processo de
internacionalização da nossa Capital, pois é provedora de novos e
talentosos profissionais, preparados para vencer, com sua experiência
e o domínio de outras línguas, as grandes dificuldades impostas pela
era da globalização.

Saudamos, pois, a ETIMIG, por ser uma instituição verdadeiramente
voltada para o bem público, a promoção do diálogo entre os povos e o
intercâmbio entre as culturas, grande desafio e necessidade imperiosa
do nosso tempo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado João Paulo
Exmo. Deputado Alvaro Antônio, Exma. Sra. Maria do Carmo Lara,

Prof. Francisco Andrade Maia, caro amigo Mário de Assis, professores
da ETIMIG, alunos, profissionais da imprensa, amigos, convidados,
telespectadores da TV Assembléia; solicito permissão ao Presidente
para subverter ligeiramente o Regimento Interno e quebrar o
protocolo, substituindo o discurso formal, que, aliás, já fez o
Presidente, por colocações informais, na esperança de que consigam
produzir o mesmo resultado. Tenho pouco a dizer e me limitaria a
registrar a alegria, o orgulho que sinto por ter tomado a iniciativa de
propor essa singela - mas importante - homenagem à ETIMIG.
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Na vida e no meio político, é importante fazer aquilo que podemos.

Não hesitei em propor esse reconhecimento público à ETIMIG, por
tudo que tem feito em prol da sociedade mineira, contribuindo
efetivamente para a formação escolar e profissional do nosso povo, de
forma especial. A instituição viabiliza o acesso de pessoas humildes a
outro cenário, excluídas da importante oportunidade de atingir, de
galgar uma formação profissional e escolar exigida no mercado de
trabalho.

O desemprego que vivenciamos no Brasil decorre, em grande parte,
da falta de qualificação. Outros fatores existem, mas não quero
decliná-los porque não é nosso objetivo nem o cenário adequado. No
entanto, a falta de qualificação tem sido um tormento e tem excluído
contingentes enormes, que demandam por oportunidade de trabalho.

Mas o que faz propor essa singela homenagem é não só o
compromisso que tenho com essa atividade educacional, mas
também a afinidade que tenho com o setor. Tenho longa vida como
estudante, fiz muitos cursos e cheguei a fazer incursões como
professor. Muito gosto tenho pela língua pátria, pelo Português;
durante alguns bons anos, lecionei Português na faculdade, bem
como Direito Tributário e Direito Constitucional. Minha trajetória como
aluno e professor só serviu para sedimentar a convicção de que serei
um eterno estudante.

Mas esta é uma posição confortável, porque, a par disso, a abertura
para aprender é uma grande realidade; a cada dia, são coisas novas.
A mim, parece que esse deve ser efetivamente o sentido da vida.
Então, fico muito confortável na eterna profissão de aprendiz, de
estudante.

Mas, como já disse o Presidente, a ETIMIG tem afinidades com esta
Casa. Em 8/10/65, esta Casa votou a Lei n°3.424, cujo texto passarei
a ler. (- Lê:)

"Declara de utilidade pública a Escola de Tradutores e Intérpretes de
Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. O povo do Estado de
Minas Gerais, por seus representantes, declarou, e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte lei:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Tradutores e
Intérpretes do Estado de Minas Gerais - ETIMIG -, entidade
educacional com sede e foro em Belo Horizonte.
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Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará

em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a

execução desta lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de outubro
de 1965.

José de Magalhães Pinto e José Monteiro de Castro".
Desde 1965 a ETIMIG obteve reconhecimento desta Casa como

entidade pública, reconhecimento este que foi chancelado por S. Exa.,
o Governador da época, Magalhães Pinto. Época muito difícil.

Até hoje, a ETIMIG se mantém no mercado a par da abnegação de
seus dirigentes, de seus professores, cuja atividade se caracteriza
neste País como verdadeiro sacerdócio. Para ser professor no Brasil
tem que ter muita vocação, do contrário a atividade passa a ser coisa
episódica, à qual não se quer voltar mais, porque, na realidade, o
nosso País ainda não aprendeu a valorizar a educação. Com  todo
respeito que tenho pela atividade policial, teríamos forçosamente de
reconhecer que livro precisa ter mais valor que revólver; que professor
precisa ser tratado com mais carinho, aliás, com o mesmo carinho que
se trata um policial. Infelizmente, a sociedade brasileira, o
gerenciamento deste País, não reconhece que isso é necessário,
importante, porque só a par da atividade educacional é que
poderemos experimentar uma transformação deste País. Não há outro
caminho, outro meio.

O meu Partido, o PL, parte nessas eleições com o seguinte jargão:
educação é a solução. Seguramente não há outra.

Durante muitos anos, os governantes inventaram binômios.
Juscelino, pelo qual todos temos respeito e admiração, na época, se
lançou candidato a Presidente da República com o binômio energia e
transporte. De fato, conseguiu transformar este País sob os nossos
aplausos, ainda que nos dias de hoje. Outro binômio importante tem
marcado a atuação dos governantes: educação e saúde. Colocado de
forma adequada, porque, a meu juízo, a educação precede a saúde,
portanto, deve ser priorizada.

Essas são as razões que me deixam muito à vontade para propor
esta homenagem à ETIMIG, por ser entidade de utilidade pública
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fundada há quase meio século, que se mantém no mercado com
carinho, com amor e dedicação de sua direção, professores, corpo
administrativo, que faz o seu trabalho de maneira peculiar.

Se compararmos entidade como a ETIMIG, de fins tão nobres, com
outras tantas que foram constituídas, como, por exemplo, os Bancos,
percebemos que essas não têm a mesma nobreza de propósito. Os
consórcios, seguramente, também não o têm, assim como os planos
de saúde, que também questiono, porque querem se enriquecer.

Por algum tempo, dirigi a Comissão de Defesa do Consumidor desta
Casa - hoje, sou seu Vice-Presidente - e travei, estabeleci contato
muito estreito com as mazelas da sociedade na relação que entidades
ou empresas como essas procuram estabelecer com nosso povo.
Querem se enriquecer; muitas vão à falência, deixando as pessoas na
rua da amargura; construtoras que, na realidade, são constituídas por
estelionatários travestidos de empresários, os quais roubam o sonho
da casa própria de tantos.

Não precisamos ir mais longe. Se fizermos ainda um paralelo com a
atividade bancária, que, aliás, no ano passado, experimentou
lucratividade da bagatela de mais de R$17.000.000.000,00, vez por
outra deparamos com Bancos falidos, e o Governo Federal
financiando seus rombos.

Só podemos conceber que a ETIMIG, entidade sem fins lucrativos,
que cobra mensalidades absolutamente modestas de seus alunos,
conseguiu varar esses anos até aqui, com quase meio século de
existência com qualidade, ajudando as pessoas a aprender inglês,
como a mim, ajudando as pessoas a aprender espanhol e,
recentemente, com informática, de forma subsidiada não por valores
que recebe de outras fontes, mas pelo amor, carinho, sacerdócio com
que cada professor exerce seu trabalho naquela casa.

Então, essas razões me deixam muito à vontade para estar no meio
mais saudável da sociedade, o qual me traz boas recordações, muitas
lembranças e me alegra sobremaneira. Tenho feito, com orgulho,
indicações de pessoas para estudar na ETIMIG. Há muitos anos
funcionários de empresas que dirigi, funcionários dos meus
Gabinetes, parentes meus vêm estudando na ETIMIG. Lá estive por
muitos anos. Minha filha estuda nessa escola, que tenho
recomendado para muitas pessoas, porque acredito na instituição e
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nas pessoas que cuidam dela. Conheço sua direção e seus
professores.

Recentemente, veio à memória que, assistindo a um programa de
televisão, vi entrevista de um artista famoso. O entrevistador
perguntou-lhe se se considerava pessoa rica após muitos anos de
sucesso, pessoa milionária. E ele deu resposta sensacional: "Não ligo
muito para isso. Devo ter algum dinheiro. Já o tinha antes de começar
a cantar. Com certeza, não me importo muito com isso, porque canto
por prazer, com prazer, e, se não ganhasse dinheiro para cantar,
pagaria para cantar". Fico olhando, na expressão do Gentil, meu
professor querido, de terno, quase não o reconheci, ele que se
confunde facilmente com os adolescentes, que essa frase se lhe
assenta muito. Sei que faz isso, mas não é realidade diferente para os
professores da ETIMIG. No Brasil, só o carinho e o amor mantêm um
professor na sala de aula. Que Deus abençoe todos, que possam
continuar nessa trajetória feliz, honrada, digna, ajudando este País a
crescer. Que Deus abençoe a ETIMIG, sua diretoria e alunos.
Felicidades. A ETIMIG é a direção, é o corpo administrativo, os
professores, os alunos, é Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Francisco Andrade Maia
Exmo. Sr. Deputado Alvaro Antônio, Exma. Sra. Deputada Federal

Maria do Carmo Lara, Sr. Mário de Assis, Exm° Sr. Deputado João
Paulo, diretores, professores, instrutores, funcionários, demais
autoridades, caríssimos alunos, amigos e familiares, como professor
que sempre fui e continuo sendo, desde os meus longínquos 19 anos,
quando comecei a lecionar em escola da periferia de Belo Horizonte,
não poderia iniciar minhas breves palavras sem contar interessante
episódio da minha infância. Não tinha mais que 8 anos, vivendo numa
pequena fazenda no interior de Minas. Freqüentava a escola rural,
para onde íamos todas as manhãs, eu, meus primos e alguns de
meus irmãos. Tínhamos os pés descalços e levávamos ao ombro
pequeno bornal de pano, onde púnhamos nossa merenda, alguns
poucos livros e uma lousa. Essa lousa era algo como um pedaço de
pedra-sabão ou ardósia, em que escrevíamos. Fazia as vezes dos
cadernos e computadores que hoje todo estudante usa.

Era uma escola diferente, coberta de sapé, com bancos de tábuas
de construção, chão de terra batida. Mas o mais interessante é que os
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alunos, não importando qual fosse seu grau de escolaridade ou sua
idade, estudavam numa mesma classe, com uma única professora. E
a gente aprendia. Aprendia de verdade, até mesmo porque uns
ajudavam os outros, havendo veladas disputas para ver quem
aprendia mais, mesmo quando a matéria era destinada aos alunos
mais adiantados.

Era tudo uma festa, uma alegria, uma cantilena meio confusa de
meninos e meninas aprendendo a ler, fazendo contas de somar ou
multiplicar em voz alta, cantando o bê-á-bá ou soletrando "Ivo viu a
uva". Era tudo muito bacana!

Seria aquilo um protótipo da Escola Plural de hoje?
Mas o fato que quero lhes contar ocorreu ao final de um mês de

agosto, em plena época de seca, quando saíamos da escola, lá por
volta das dez e meia da manhã, que na roça tudo começa e termina
muito cedo.

Em meio à longa jornada de volta para casa, entre brincadeiras e
algazarras, alguém de nosso grupo teve uma idéia. Uma idéia boba,
mas que ameaçava ser divertida para aqueles garotos sem muita
experiência de vida, como, é claro, era de esperar que fossem.

A idéia era brincar de botar fogo em uma pequena moita de capim
seco que margeava a trilha por onde passávamos. A gente achou que
seria divertido, e que mal poderia fazer?! Afinal, todos estaríamos a
postos para apagar o insignificante incêndio, se o fogo se propagasse.
Tudo combinado, um dos meninos riscou um fósforo e ateou fogo à
touceira ressequida. Umas primeiras chamazinhas crepitaram
inocentes e fracas, quase apagadas pelo vento que soprava sem
força, mas persistente. Logo o foguinho tomou corpo. Cresceu.
Consumiu aquele amontoado de relva. Entretanto, com um apetite que
não imaginávamos, se alastrou para o capinzal em volta. Cresceu.
Parecia faminto. Atirava mil línguas viperinas em todas as direções,
procurando alcançar até mesmo as folhas dos arbustos em volta.

Um incêndio havia começado. Apavorados, os meninos batiam
galhos sobre as chamas, tentando inutilmente debelá-las. Parecia que
os galhos funcionavam como foles numa oficina de ferreiro. E as
chamas se avolumavam, se espalhando em um círculo cada vez
maior. Impossível detê-las. Um grande incêndio havia se instalado.
Em breve, toda a campina estava em chamas. As roças de milho



88
tornaram-se como cinzas duma churrasqueira. Até as árvores dos
bosques, que há pouco ainda estavam semiverdejantes, não eram
mais que ramas retorcidas pelo imenso inferno em que se
transformara aquela primeira faísca lançada pela inocência de
ingênuos garotos debandando das salas de aula.

E pensar que tudo começou com a insignificante chama de um
fósforo.

Senhoras, senhores, meus diletos alunos: Tudo começa
pequenininho. Em nossa mente e em nossa vontade. Por vezes
começa pequeno, mas já com o propósito de se tornar uma decisão
concreta.

Em 1956, na mente de alguém que nossa frágil memória não pode
mais apontar, nasceu uma faísca. Faísca que cresceu. Que virou
labareda. Que incendiou milhares de pessoas, algumas delas
presentes neste auditório.

Há quase meio século surgiu a idéia da criação da Escola de
Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais - ETIMIG. Deve ter sido
apenas um lampejo de algum educador anônimo, como milhares de
heróis desse tipo espalhados por nosso imenso Brasil, que queria ver
a chama do saber crepitando na mente de tantos que não se
contentam com os ensinamentos adquiridos na escola tradicional.
Querem ter mais. Querem ser mais. Querem se aperfeiçoar na
comunicação, seja através das línguas, seja através da informática
que ajuda a globalizar as gentes e as nações.

Tudo nasce de uma idéia ou de um ideal. Aqui mesmo nesta Casa,
nesta Assembléia Legislativa, onde pugnam tantos parlamentares
ilustres - alguns deles nos honram em nos ouvir neste instante - aqui
mesmo muitas idéias e ideais são iniciados por pequenas chamas que
crepitam do cérebro de muitos parlamentares que vêem no Brasil uma
grande Nação e em Minas Gerais um Estado líder do povo brasileiro.

Por certo muitos de nós nunca estivemos aqui neste Plenário, sendo
autores ou meras testemunhas de quantas leis definem ou
determinam a vida de uma sociedade democrática, em que o povo é
quem reina, ou deveria reinar. No entanto, na impossibilidade de todo
o imenso povo poder legislar, nomeamos nossos representantes: os
Deputados. E certo que uma boa parte da população não se importa,
ou não tem consciência, com que leis sejam votadas pelo
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engrandecimento ou pelo empobrecimento de nossa gente. Mas o
fato é que aqui, nesta Casa, muitos representantes do povo pensam
no povo e é para o povo que fazem leis, fruto da chama de idéias e
ideais que inflamam sua mente de representantes do povo.

Neste Plenário, creio eu, já devem ter sido lançadas muitas faíscas
que se tomaram incêndios incontroláveis, que, por inúmeras vezes,
por certo, arrasaram muitas ervas daninhas que assolavam o nosso
destino. Quantas vezes, no entanto, temos certeza, foram precisos
heróicos representantes do povo para debelar muitos incêndios que
ameaçavam nossas instituições democráticas, ameaçavam nossas
finanças, ameaçavam nossa moral, ameaçavam jogar por terra as
mais nobres tradições de nosso povo.

E por isso que necessitamos dos nobres representantes - os
Deputados - preocupados com os rumos dos destinos de Minas
Gerais e do Brasil.

Estando à frente de uma instituição de ensino como a ETIMIG, estou
certo de que estamos ajudando muitos jovens e adultos a se
prepararem para dar de si o máximo em benefício do povo. Quem
sabe, no futuro, alguns de nossos alunos se tornarão Deputados!

Com certeza uma das figuras mais ilustres desta Casa e um dos
mais eminentes de nossos ex-alunos da ETIMIG é o Exmo. Sr.
Deputado João Paulo, que, na sua simplicidade, esconde o grande e
ilustre homem que é, diversas vezes graduado e pós-graduado em
nossas universidades, hoje representante de Minas Gerais no Brasil e
no exterior.

Temos orgulho de já ter tido muitos ex-alunos ilustres.
Agora temos orgulho do nosso ex-aluno Deputado João Paulo.
Ao nosso ex-aluno Deputado João Paulo, agradecemos a

oportunidade deste congraçamento de toda a comunidade
etimiguiana. Que seus ideais em benefício do povo sejam chamas de
progresso que incendeiem nossa querida Pátria.

Se eu fosse nomear um a um os que ajudaram a engrandecer a
nossa querida ETIMIG nestes 47 anos de sua existência, estas
minhas palavras já não teriam fim.

Que me perdoem aqueles aqui presentes, ou ausentes, que não
tiveram o seu nome citado nesta reunião especial.

Mas saibam todos que estão no meu coração e têm todo o meu

ri 401



90
agradecimento, em nome de toda a sociedade mineira.

Portanto, muito obrigado a todos!
Entrega de Diplomas

O locutor - O Deputado João Paulo procederá à entrega de diplomas
de honra ao mérito a 37 professores homenageados pela ETIMIG.

- Procede-se à entrega dos diplomas.
Entrega de Placas

O locutor - Senhoras e senhores, o Deputado João Paulo, em nome
da Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais fará a entrega
ao Prof. Gentil de placa com os seguintes dizeres: "Ao Professor
Gentil José dos Santos, pelos seus 33 longos anos de dedicação ao
ensino de idiomas na ETIMIG, a homenagem carinhosa dos seus
diretores. 23/5/2002. ETIMIG.".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Francisco Andrade

Maia de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres:
"Traduzir um texto requer, além do conhecimento de outros idiomas e
culturas, paciência e dedicação. O tradutor e o intérprete, ao
reconstruírem o texto em outra língua, devem respeitar o estilo do
autor, adaptar a linguagem, aproximando-se ao máximo do texto
original.

A homenagem do Poder Legislativo à Escola de Tradutores e
Intérpretes de Minas Gerais - ETIMIG - por seus relevantes serviços
prestados à sociedade mineira na formação escolar, cultural e
profissional".

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, convidamos os presentes a ouvir o
Coral Voz e Sintonia, que, sob a regência de Luiz Henrique Moreira e
acompanhado pela pianista Terezinha Augusta de Barros Xavier,
apresentará as músicas "Coração de Estudante", "Fantasia de Minas
Gerais", "Cancion de La Paz", "Edelweis" e "Nessum Dorma", trecho
da ópera Turandot, que será interpretada pelo solista Cancio Araújo.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
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cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 27, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 i oa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de maio de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, 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 Marcelo Gonçalves,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: convite do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil
de Minas Gerais - SINDIPOL-MG -, para o Fórum Técnico de
Segurança Pública Você Sabe com Quem Está Falando?, que será
realizado nos dias 23 e 24/5/2002; do Instituto Raul Soares, para o dia
23/5/2002, em comemoração dos 80 anos da entidade; ofícios dos
Srs. Anthero Drumond Júnior, Presidente do Conselho Estadual de
Entorpecentes; José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto de
Segurança Pública; Inês Belém, Chefe de Gabinete do Deputado
Federal Ronaldo Vasconcellos; Antônio Sérgio Tonet, Chefe de
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público; e
telegrama do Deputado Aécio Neves, Presidente da Câmara dos
Deputados, publicados, no "Diário do Legislativo" o primeiro, no dia
19/1/2002; o 2° e 30, no dia 9/5/2002; e os últimos, nos dias 18 e
16/5/2002, repectivamente; ofícios dos Srs. Paulo Fernandes
Cardoso, Presidente do Conselho Popular de Defesa dos Direitos
Humanos dos Moradores do Bairro Felicidade desta Capital, em que
protesta contra a PMMG por não ter essa corporação dado cobertura
policial às festividades do Dia do Trabalho nesse bairro; Castor
Amaral Filho, Presidente da 43 a Subseção da OAB-MG, e Nancy
Barbosa Torres, de Governador Valadares, em que fazem denúncias
contra o Detetive da Polícia Civil, Rânderson Ribeiro Campos, e
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solicitam providências desta Comissão; Cap. PM Luiz José
Francisco Filho, encarregado do Inquérito Policial Militar, em que
solicita informações à Comissão sobre o menor J.R.A, agredido por
policiais militares, conforme matéria veiculada no "Diário da Tarde" do
dia 14/3/2002; Cláudio Lelis Araújo, Cel. PM da PMMG, em que
encaminha resposta atinente à apuração de denúncia feita pelo Sr.
Christian Marcelo de Faria contra o Soldado PM Emerson Santos de
Souza, da 126 a Cia. do 5° BPM; e do Movimento Nacional de Direitos
Humanos - Central Estadual contra Tortura, contendo cópia de
denúncias encaminhadas à Corregedoria de Polícia Militar, solicitando
apuração das alegações de tortura por policiais integrantes da
corporação; cartas dos Srs. Nilza Gomes Tenório, de Pouso Alegre,
em que solicita material relativo a direitos humanos; José Carneiro
Valadares, de Buritis, em que pede providências desta Comissão para
modificação da rodovia que liga esse município ao de Unaí; Vivian
Marques de Castro, de Pojuca, BA, em que solicita emprego;
Frederico dos Santos, Coordenador Nacional de Cooperação e
Parceria do Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDI-I
Regional SP, em que manifesta preocupação com a campanha contra
a ALCA e com as propostas de alteração na legislação processual
penal vigente; lvonei Abade Brito, Prefeito Municipal de Janaúba, em
que faz solicitação à Comissão; relatório das visitas à cadeia pública e
ao centro de recuperação do menor, no Município de Janaúba,
realizadas no dia 13/5/2002; exemplares do jornal "Circuladô Minas",
editado pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental, e do "Jornal
Barbacena". Passa-se à ? 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 com a Emenda n° 1, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.97012002 (relator: Deputado Márcio Kangussu). Passa-se à
2 a 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
3.326 e 3.339/2002. Passa-se à 3U 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 João Leite, em que solicita seja
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expedido ofício à Promotoria de Proteção à Infância e Juventude,
com o objetivo de acompanhar e fiscalizar se as crianças dos
acampados nos Municípios de Mário Campos e Sarzedo estão sendo
bem assistidas e tendo condições de estudar, e outro ofício ao
Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, a fim de que se mantenha contato permanente com
as Prefeituras de Mário Campos e Sarzedo para acompanhar o que se
tem feito em favor das famílias que lá se acham acampadas; Marcelo
Gonçalves, em que solicita, seja encaminhado ofício pedindo à
Promotora de Justiça da Comarca de Paraopeba, Dra. Luciana Ribeiro
Fonseca providências necessárias à normalização do repasse de
responsabilidade da Prefeitura Municipal, da verba do convênio
Programa da Ação Continuada - PAC -, para a creche São José
Operário, no Município de Cordisburgo; Paulo Piau, em que solicita
seja remetido ofício ao Sr. Manoel Conegundes da Silva, Secretário
Adjunto de Direitos Humanos, solicitando providências ao Ministério
da Justiça, em favor da família do Sr. Emerson Luiz, da cidade de
Itapagipe, para a inclusão deste no programa de proteção aos réus
colaboradores, conforme o disposto na Lei Federal n° 9.807, de
13/7/99; e Edson Rezende, em que solicita seja agendada audiência
com os diplomatas Ronaldo Dunlop, Assessor Internacional do
Ministério da Justiça, e Alexandre Porto, Secretário de Direitos
Humanos do Ministério da Justiça, para solucionarem os problemas
enfrentados pelo Sr. Gnamen Mathurin Honoré, que deseja sair do
País. 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.
Márcio Kangussu, Presidente - Elbe Brandão - Elaine Matozinhos.

ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS
CARVOARIAS

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandão, Bilac
Pinto, Márcio Cunha e Marco Régis, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Ronaldo Sampaio,
engenheiro metalúrgico, que tratará do impacto ambiental causado
pela utilização do carvões mineral e vegetal. A Presidência consulta
os membros da Comissão para saber se estão de acordo em ouvir
também o Sr. Paulo Cesár da Costa Pinheiro, Doutor em Engenharia
Metalúrgica e professor da UFMG, que tratará do mesmo assunto.
Estando todos de acordo, a Presidência solicita aos convidados que
tomem assento no Plenarinho. A seguir, a Presidência passa a
palavra aos convidados, que fazem suas exposições, e aos
parlamentares 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, 4 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio

Avelar - Marco Régis.	 -
ATA DA 84 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise
e Amilcar Martins (substituindo ao Deputado Antônio Carlos Andrada,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.988/2002 e 199/99, no 2° turno,
1.876/2001, 1.987 e 2.093/2002, no 1° turno (Deputado Ivair
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Nogueira); 1.232/2000 e 1.679/2001, no 20 turno, 1.944, 1.970,
2.021, 2.029 e 2.090/2002, no 1 0 turno Deputado (Dilzon Meio);
1.63912001, no 20 turno, 1.981/2002 e Projeto de Resolução n°
2.16112002, no 1° turno (Deputado Rêmolo Aioise); Projetos de Lei nos
922/2000, 1.976/2002, e 1.205/2000, no 2° turno (Deputado Luiz
Fernando Faria); Projetos de Lei n os 1.449/2001, 2.122/2002 e Projeto
de Lei Complementar n° 49/2002, no 1° turno (Deputado Antônio
Carlos Andrada); e Projetos de Lei n os 1.886/2001 e 1.936/2002, no 1°
turno (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ivair
Nogueira solicita ao Presidente da Comissão que distribua avulsos do
seu parecer para o 20 turno do Projeto de Lei n° 2.022/2002. O
Projetos de Lei n

o
s 1.936 e 2.007/2002 e o Projeto de Lei

Complementar n° 45/2002 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, aprovado pela Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias, hoje, 29/5/2002, às 15 horas e 17
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Ivair

Nogueira.

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

1.339/2000
Comissão de Saúde

Relatório
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Santa Juliana, com sede no Município de Santa
Juliana.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça proceder ao exame preliminar da matéria, oportunidade em
que se manifestou por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma apresentada.

rÀ'



96
Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a este órgão

colegiado deliberar sobre a proposição, conforme dispõe o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 de seu estatuto, a Santa Casa de

Misericórdia de Santa Juliana tem por objetivos: 1) proporcionar,
gratuitamente, aos enfermos destituídos de recursos financeiros,
serviços ambulatoriais de clínica-cirúrgica, de enfermagem e outros
que forem criados; II) proporcionar aos pacientes em geral, mediante
remuneração razoável, os mesmos serviços e outros afins, a serem
prestados por profissionais de seu próprio corpo clínico, ou outros
livremente contratados pelos interessados, neste caso, sem nenhuma
responsabilidade da entidade; III) acolher, temporariamente, nos
períodos agudos de suas moléstias, doentes incuráveis, indigentes ou
não , até quando a direção clínica da Santa Casa entenda necessário;
IV) proporcionar, enfim, dentro de suas possibilidades, assistência
médico-hospitalar a todos os doentes, independentemente de sua
situação financeira e social; V) proporcionar aos seus enfermos apoio
moral e espiritual.

Denota-se, pois, a relevante importância da entidade como co-
partícipe do poder público no desenvolvimento de ações de combate à
pobreza e à marginalidade social, bem como na proteção da saúde.

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

1.339/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
José Braga, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.000/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n°
2.000/2002 objetiva declarar de utilidade pública a Associação Mineira
de Assistência à Criança e ao Adolescente - AMA - CRIA -' com sede
no Município de Belo Horizonte.

Foi a referida proposição encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
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legalidade, na forma original.

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

Fundamentação
A Associação Mineira de Assistência à Criança e ao Adolescente

tem como finalidade estatutária atender a tais segmentos, defendendo
seus direitos e promovendo sua cidadania. Também presta assessoria
e consultoria em políticas públicas, realiza cursos de formação e
capacitação, além de eventos culturais e de lazer, tudo direcionado
aos assistidos e a seus familiares.

Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo
que seja prestada a entidade a honraria pretendida, como forma de
reconhecimento à sua destacada importância no âmbito assistencial.

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

2.000/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2001.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No
2.072/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública a Associação Evangélica do
Leste de Minas - ASSELEM -, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Fundamentação
A Associação Evangélica do Leste de Minas é sociedade civil sem

fins lucrativos fundada em 1978 e que visa a promover a educação, a
cultura e a assistência social na região de Manhuaçu, tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida da população também. Objetiva
proteger a saúde das pessoas, além de combater a fome e a pobreza.

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

2.072/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.110/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Marcelo Gonçalves,
objetiva declarar de utilidade pública a Instituição Lar Bom Pastor,
com sede no Município de Pimenta.

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

Fundamentação
O Instituto Lar Bom Pastor, fundado em 12/6/86, é sociedade civil

sem fins lucrativos, cuja finalidade é colaborar na assistência e na
formação de crianças na faixa etária até 6 anos, promovendo,
também, a integração de suas famílias na comunidade.

A entidade procura assistir, prioritariamente, os menores cujos pais
trabalham fora do lar e possuem baixa renda. Com  suas atividades,
propicia-lhes educação, alimentação e meios que lhes possibilitem
boas condições de saúde, a prática de esportes, o acesso à cultura e
ao lazer.

Nada mais oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

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

2.110/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.123/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

rÀ



99

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Banda Musical Menino
Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade citada no relatório tem como objetivo difundir a arte

musical, por meio da manutenção e da administração, em caráter
permanente, de uma escola e de uma banda musical. Além disso,
promove diversificados eventos culturais e recreativos, objetivando
sobretudo incentivar os novos artistas para que, posteriormente,
possam integrar a banda de música.

Pela importância que representa o trabalho da entidade, é justo
outorgar-lhe título declaratório em causa.

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

2.123/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.134/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório,

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em causa
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Jardim Itália, Paulo VI, Jardim América - AJAIT -, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1.

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 objetivo promover o desenvolvimento da
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comunidade e representá-la junto a órgãos públicos e privados.

Além disso, proporciona a melhoria do convívio entre os moradores
dos três bairros citados, desenvolvendo o sentimento de coletividade e
o espírito de cooperação entre seus associados.

Dessa forma, consideramos justa a declaração de sua utilidade
pública.

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

2.134/2002 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.135/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei n.°
2.135/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Agência
para o Desenvolvimento Econômico e Social de Arinos - ADESA -,
com sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade eapresentou 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 Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Arinos

tem por finalidade defender e sustentar, perante os poderes públicos e
privados e onde quer que se faça necessário, o desenvolvimento
econômico e social do município; contratar, formar e capacitar os
técnicos da Agência de Desenvolvimento; promover encontros para
maior intercâmbio entre órgãos; desenvolver projetos com os poderes
públicos e privados visando a beneficiar a comunidade local; apoiar as
empresas existentes e a criação de empresas no município; prestar
serviços, no âmbito de sua atuação, a entidades, órgãos e empresas
que desejem fortalecer suas atividades.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
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do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

2.13512002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.136/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei sob comento, do Deputado Djalma Diniz, visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de lapu - APAE -, com sede no Município de lapu.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Na seqüência de sua tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade prestar assistência ao

excepcional para recuperá-lo e integrá-lo na sociedade.
Divulga, ainda, informações sobre pessoas que se diferenciam do

nível médio dos indivíduos, em relação a uma ou várias características
físicas, mentais ou sensoriais, de forma a exigir atendimento com
referência à sua educação, desenvolvimento e integração social.

Por fim, para consecução de seus objetivos, a APAE se propõe a
organizar escolas, cooperativas e oficinas pedagógicas, além de
estabelecer convênios com outras instituições congêneres, órgãos
públicos e empresas, no intuito de obter informações e recursos para
propiciar uma vida melhor aos excepcionais, assim como abastecer a
entidade de forma adequada e a baixo custo, de acordo com as suas
necessidades assistenciais.

O importante trabalho que desenvolve nos leva a opinar por que se
lhe conceda o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.136/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.137/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Luiz Menezes, por meio do Projeto de Lei n°
2.137/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Vila Nossa Senhora Mãe dos Pobres,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Associação tem como finalidade proporcionar melhores condições

de vida para a comunidade.
Para tanto, zela pela conservação da vila; oferece cursos, palestras

e conferências, com o objetivo de esclarecer os moradores,
particularmente, sobre seus direitos; oferece atividades esportivas e
de lazer.

A relevância do trabalho que a entidade desenvolve nos leva a
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.137/2002 com a Emenda n° 1, formulada na Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.138/2002

Comissão de Direitos Humanos
Relatório
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O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
Segurança Pública de Tupaciguara - CONSEP -, com sede nesse
município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1.

Dando continuidade à tramitação, cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada associação tem por finalidade interceder pela segurança

pública, auxiliar com estudos e sugestões e captar recursos a serem
aplicados exclusivamente nessa área.

Para a consecução dos seus objetivos, propõe-se incentivar o bom
relacionamento dos moradores e das lideranças locais com os
componentes da Policia Militar; levantar os anseios da comunidade
em relação à segurança preventiva, propondo soluções para subsidiar
a ação policial; executar os serviços necessários à segurança
preventiva no município.

Por lutar para suprir as necessidades de todo um segmento, torna-
se a entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n°2.138/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.022/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.022/2002

altera os incisos 1 e II e o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.268,
de 21/7/99, que autoriza a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG - a participar de consórcio para a construção da
Hidrelétrica de Irapé e dá outras providências.

Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a

rÀ



104
proposição	recebeu	parecer	pela	juridicidade,	pela
constitucionalidade e pela legalidade na forma do Substitutivo n° 1,
dessa Comissão. Depois de aprovado requerimento de tramitação em
regime de urgência, o projeto foi apreciado pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, por ela apresentado.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para análise dos aspectos
financeiros e orçamentários, em conformidade com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela procura ampliar a permissão dada pela

Assembléia Legislativa à COPASA-MG para participar da construção
e da operação da Usina Hidrelétrica de lrapé, por meio de associação
com a CEMIG e outras empresas privadas. O projeto integra o
programa desenvolvido pelo Governo de Minas Gerais para fazer
frente ao desafio da geração da energia elétrica necessária ao
crescimento econômico, ao atendimento das necessidades da
sociedade e à geração de empregos.

Inicialmente, o projeto concedia autorização genérica para a
COPASA-MG participar de empreendimentos de geração de
eletricidade. Por considerar inconstitucional a forma genérica da
autorização, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n° 1, que dá à empresa autorização específica para
construção das Usinas Hidrelétricas de Traíra II e Pai Joaquim e da
Termelétrica Barreiro. Por sua vez, o Substitutivo n° 2, da Comissão
de Administração Pública, mantém o caráter específico da autorização
concedida; permite, no entanto, a participação da COPASA-MG na
operação das usinas.

A alteração prevista no Substitutivo n° 2 parece necessária, uma vez
que a COPASA-MG é uma das maiores consumidoras de energia
elétrica do Estado, empregando aproximadamente 12% do
faturamento para pagamento de seu consumo de eletricidade. A
participação da empresa na geração de energia pode, portanto,
diminuir significativamente seus custos operacionais. O investimento
feito pela empresa na construção e na implantação de projetos
hidroelétricos e termelétricos seria então compensado, ao longo dos
anos, pela diminuição das despesas com eletricidade. Dessa forma, a
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permanência da COPASA na gestão dos projetos, após o momento
de sua implantação, auxiliaria o ressarcimento do capital da
companhia empregado na implantação das usinas.

No entanto, é necessária uma modificação do projeto para adequá-
lo à sistemática orçamentária estabelecida pelas Constituições da
República e do Estado. Embora a Lei n° 4.320, de 17/3/64, não trate
explicitamente do orçamento de investimentos das empresas estatais,
ele deve seguir a sistemática definida nessa lei, uma vez que a Carta
Magna, em seu art. 165, § 5°, inciso II, o define como parte integrante
da Lei Orçamentária Anual. Assim, as despesas decorrentes do inicio
de projetos não previstos no orçamento só são possíveis caso se abra
o correspondente crédito orçamentário.

Segundo informações conseguidas junto à empresa, apenas a Usina
de Traíra II, cujo consórcio ainda não foi definido, não implica
dispêndio imediato de recursos pela COPASA-MG. As Usinas do
Barreiro e de Pai Joaquim já demandarão, no exercício corrente,
investimentos de R$8.000.000.000,00 e R$9.000.000.000,00,
respectivamente. Apresentamos, assim, com a finalidade de criar a
dotação destinada a abrigar essa despesa no orçamento de
investimentos da COPASA-MG, a Emenda n° 1.

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

2.022/2002, no l' turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
de Administração Pública, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, no Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, crédito especial
até o limite de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), para
atender às despesas resultantes da execução desta lei.".

Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.022/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, do Chefe do Poder Executivo, tem como

objetivo autorizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

rs
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COPASA-MG - a participar de sociedades para a implantação e a
exploração de empreendimentos destinados à geração de energia
elétrica que especifica.
A proposição foi aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n°

2, com a Emenda n° 1, desta Comissão. Retorna agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
regimentais. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer, na formado art. 189, § 10, do Regimento Interno.

Fundamentação
A COPASA-MG, constituída nos termos da Lei n°2.842, de 5/7/63, é

uma sociedade de economia mista que tem por objetivo a prestação
de serviço público de saneamento básico, mediante a celebração de
ajustes com os municípios, sendo ainda autorizada pela Lei n° 13.663,
de 18/7/2000, a atuar em outras áreas relacionadas ao saneamento,
bem como a exercer atividades de elaboração de projetos e prestação
de serviços de consultoria.
A proposição em exame está de acordo com o princípio da

legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República, uma vez
que sem autorização legislativa não seria possível a participação da
COPASA-MG nas sociedades destinadas à construção e operação
das usinas hidrelétricas de Traíra II e Pai Joaquim e da Termelétrica
Barreiro.

Tal autorização se baseia na conveniência, para a empresa, de
diminuir seus gastos com a compra de eletricidade, por meio da
participação direta na geração de energia. A empresa procura, desse
modo, diminuir os custos dos serviços de saneamento por ela
prestados, que implicam elevado consumo energético.
A participação da COPASA-MG nos empreendimentos mencionados

tem ainda o objetivo de viabilizar a implantação das usinas, de modo a
ampliar a capacidade de geração instalada no Estado. O excedente
energético gerado pelas usinas e não consumido pela mencionada
Companhia será oferecido no mercado de energia, ampliando-se a
disponibilidade de eletricidade na rede do Estado. A empresa participa
assim do esforço para a superação do estrangulamento energético
que dificulta o crescimento econômico e a geração de empregos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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2.022/2002, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gil Pereira -

Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°2.022/2002

Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG a participar de sociedades constituídas para a implantação e a
exploração de empreendimentos para geração de energia elétrica que
especifica e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

COPASA-MG autorizada a participar, majoritária ou minoritariamente,
de sociedade constituída para a implantação e a exploração dos
seguintes empreendimentos para geração de energia elétrica,
localizados no Estado de Minas Gerais:

- Usina Hidrelétrica de Traíra II, no rio Suaçuí Grande;
II - Pequena Central Hidrelétrica de Pai Joaquim, no rio Araguari;
III - Usina Térmica Barreiro, no Município de Belo Horizonte.
Parágrafo único - O acordo de acionistas que vier a ser firmado para

a constituição de sociedade a que se refere o "caput" deste artigo será
encaminhado pela COPASA-MG à Assembléia Legislativa no prazo de
dez dias, a contar de sua celebração.

Art. 2° - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, no Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, crédito especial
até o limite de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), para
atender às despesas resultantes da execução desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 790/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 790/2000, de autoria do Deputado Agostinho
Patrús, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Itamonte, 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
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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° 790/2000
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Itamonte o imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno
com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), situado no lugar
denominado Vargem dos Caetanos, no perímetro urbano daquele
município, registrado sob o n° 3.939, a f Is. 48 do livro 3-13, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma escola municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no 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, 29 de maio de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 801/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 801/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
da Silva, que dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública
estadual, do exame denominado emissões evocadas otoacústicas e
dá outras providências, 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° 801/2000
Dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual,
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do exame de emissões evocadas otoacústicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais da rede pública do Estado realizarão,

gratuitamente, no prazo máximo de trinta dias após o parto, o exame
de emissões evocadas otoacústicas - teste do ouvidinho -, nas
crianças nascidas em suas dependências, encaminhando-as, caso
necessário, para o tratamento médico adequado.

§ 1° - O exame a que se refere o "caput" poderá ser realizado por
instituição pública ou privada, mediante convênio ou contrato
celebrado pelo Poder Executivo, observada a seguinte ordem de
preferência:

- entidade pública;
II - entidade filantrópica;
III - demais instituições privadas.
§ 2° - O exame a que se refere o "caput" será realizado por médico

otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo.
Art. 2 0 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta

de dotação orçamentária própria.
Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de cento e oitenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro Lobo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 890/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 890/2000, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1
e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do ar[. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 890/2000
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Cria o Projeto Mutirão Universitário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Projeto Mutirão Universitário, destinado a

promover, no Estado, programas de extensão universitária orientados
para a assistência e o desenvolvimento de comunidades carentes.

§ 1 ° - As ações executadas pelo estudante serão consideradas
como estágio curricular do seu curso.

§ 20 - O projeto a que se refere o "caput" deste artigo articular-se-á
com projetos similares em desenvolvimento no Estado, visando a
potencializar as ações a serem implementadas e a dirimir dificuldades
na solução de problemas comuns.

Art. 20 - O Projeto Mutirão Universitário será coordenado por um
comitê executivo composto por representantes dos colegiados de
ensino e pesquisa das instituições universitárias públicas e privadas
participantes.

Parágrafo único - O comitê a que se refere o "caput" deste artigo
será integrado por representantes dos órgãos estaduais competentes,
que exercerão a secretaria executiva, à qual compete oferecer a infra-
estrutura e o apoio técnico necessários ao funcionamento do projeto.

Art. 30 - Compete ao comitê executivo do Projeto Mutirão
Universitário, com a participação e a assistência técnica da secretaria
executiva:

- identificar as áreas prioritárias para o desenvolvimento dos
programas;

II - analisar, selecionar e compatibilizar as propostas de trabalho
apresentadas pelas instituições universitárias;

III - propor a celebração de acordos, convênios e contratos de
cooperação técnica, científica e financeira entre o Estado e pessoas
físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, de direito público e
privado, visando à consecução dos objetivos do projeto;

IV - acompanhar e avaliar a execução das ações pertinentes aos
programas.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.

rÀ
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Agostinho Patrús, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro

Lobo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 921/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 921/2000, de autoria do Deputado Eduardo

Hermeto, que dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de
Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos
industrializados e agrícolas, 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
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° 921/2000
Cria o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental

para bens e produtos industrializados e agrícolas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade

Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas.
§ 1° - A certificação de que trata este artigo se dará mediante a

concessão do Selo de Qualidade Ambiental do Estado de Minas
Gerais, a ser instituído pelo Poder Executivo.
§ 20 - A certificação será requerida, de forma voluntária, por

empresas industriais e produtoras de bens de consumo, que poderão,
obtido o selo de Qualidade Ambiental, fazer uso dele na forma de
rótulo sobre seus produtos.

Art. 2 0 - O Selo de Qualidade Ambiental do Estado de Minas Gerais
objetiva certificar que a produção de determinado bem de consumo
utiliza processo gerencial e técnico sujeito a uma adequada gestão
ambiental e que não causa danos ambientais ou os tenha reduzido ao
mínimo, bem como, no caso de produto agrícola, que é produzido sem
a utilização de fertilizante e defensivo químico.

Art. 3 0 - O Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental
será planejado, implantado e administrado pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com apoio técnico
da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, do Instituto
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Estadual de Florestas - IEF - e do Instituto Estadual de Gestão das
Aguas - IGAM.

Art. 40 - A concessão do certificado de qualidade ambiental fica
condicionada à avaliação técnica do processo produtivo do bem, que
considerará, entre outros fatores:

- a análise do ciclo de vida do produto e a ausência de impactos e
danos ambientais no processo de produção;

II - o processo de produção com sistema de gestão ambiental
adequado;

III - o licenciamento ambiental da empresa produtora;
IV - o recebimento, por parte da empresa, de certificação ambiental

reconhecida internacionalmente;
V - os índices de consumo de recursos naturais e energéticos;
VI - os padrões de descarte e destinação final do produto;
VII - os resultados de auditorias ambientais;
VIII - os fatores sociais, econômicos e de saúde na produção, no uso

e no descarte do produto.
Art. 50 - Os custos da avaliação de que trata o art. 4 0 , a serem

ressarcidos pela empresa requerente, serão fixados em regulamento
próprio.

Art. 6° - Para os fins do que dispõe o art. 4 0 , poderão ser
contratadas, na forma da lei, empresas de consultoria.

Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a

Lei n° 13.370, de 30 de novembro de 1999.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Mauro Lobo, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
2.022/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.02212002, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG - a participar de sociedades constituídas para a
implantação e a exploração de empreendimentos para geração de
energia elétrica que especifica e dá outras providências, foi aprovado
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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 § 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°2.022/2002
Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-

MG - a participar de sociedade constituída para a implantação e a
exploração dos empreendimentos que especifica e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

COPASA-MG - autorizada a participar, majoritária ou
minoritariamente, de sociedade constituída para a implantação e a
exploração dos seguintes empreendimentos para geração de energia
elétrica, localizados no Estado de Minas Gerais:

- Usina Hidrelétrica de Traíra II, no Rio Suaçuí Grande;
II - Pequena Central Hidrelétrica de Pai Joaquim, no Rio Araguari;
III - Usina Térmica Barreiro, no Município de Belo Horizonte.
Parágrafo único - O acordo de acionistas que vier a ser firmado para

a constituição de sociedade a que se refere o 'caput" deste artigo será
encaminhado pela COPASA-MG à Assembléia Legislativa no prazo de
dez dias contados de sua celebração.

Art. 2 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, crédito especial
de até R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), para atender às
despesas resultantes da execução desta lei.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mauro Lobo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 363a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/6/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Bené Guedes

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - T Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 2.197 a 2.203/2002 - Requerimentos nos 3.390 a 3.397/2002 -

Requerimentos da Comissão de Turismo e dos Deputados Luiz Tadeu
Leite, Wanderley Ávila, João Batista de Oliveira e Antônio Carlos
Andrada - Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação
e dos Deputados Wanderley Ávila, Mauri Torres, Marco Régis e Bené
Guedes - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Olívia e
dos Deputados Wanderley Ávila, Edson Rezende e Márcio Cunha - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Andrada, Wanderley Ávila e Luiz Tadeu Leite; deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimento contido no Ofício n° 9/2002, do
Presidente do Tribunal de Justiça; aprovação - Requerimentos do
Deputado João Batista de Oliveira e da Comissão de Turismo;
aprovação - Requerimento n° 3.221/2002; aprovação com as
Emendas nos i e 2 - Requerimento n° 3.267/2002; aprovação na
forma do Substitutivo n° i - Requerimento n° 3.275/2002; aprovação
na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 3.276/2002;
aprovação - Requerimento n° 3.300/2002; aprovação - Requerimento
n° 3.301/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - 2 Fase:
Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para discussão - Discussão de
Proposições: Discussão, em 10 turno, dos Projetos de Lei n os 1.853 e
1.897/2001; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.936/2002; apresentação dos Substitutivos n os 1 e
2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com os
substitutivos à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Lei n° 1.707/2001; apresentação do
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Substitutivo n° 1; encerramento da dicussão - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2001; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.926/2001; discursos
dos Deputados Carlos Pimenta e José Braga; apresentação da
Emenda n° 2; encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - 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 - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria OUvia - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência
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- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Zezé Perelia, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n°3.317/2002, da Comissão de Educação.

Do Sr. Dernivar Francisco Campos, Presidente da Câmara Municipal
de Aguas Vermelhas, encaminhando moção de apoio à greve dos
professores da rede pública estadual de ensino, aprovada nessa
Câmara, e solicitando a inclusão na pauta de votação do projeto de lei
que trata do plano de carreira do magistério. (- A Comissão de
Educação.)

Dos Srs. Alvaro Eustáquio Pedrosa, Carlos Roberto Gontijo e
Cristiano Moreira dos Santos, repectivamente, Presidentes das
Câmaras Municipais de Lavras, Bom Despacho e Rezende Costa,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 2.093/2002, do Deputado
Edson Resende. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.099/2002, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 2.099/2002.)

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS em Minas
Gerais, prestando as informações que menciona em atenção a pedido
da CPI da Mineração Morro Velho. (- A CPI da Mineração Morro
Velho.)

Do Sr. Fábio de Sousa Henrique, Delegado de Polícia-1 da
Delegacia Adjunta de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos,
solicitando cópia do relatório do inquérito instaurado pela CPI do
Narcotráfico.

De pais de alunos da rede pública estadual solicitando que os
parlamentares se mobilizem para que haja acordo entre o Governo e
os profissionais em greve. (- A Comissão de Educação.)

CARTÃO
Da Sra. Idalina Mello Cançado, Diretora da 12a SRE de Divinópolis,

congratulando-se com esta Casa pela excelência do Balanço das
Comissões de 2001.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°2.197/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Carmo do Cajuru

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

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

Carmo do Cajuru da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Cajuru.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Conselho Central de Carmo do Cajuru da Sociedade

de São Vicente de Paulo, de Carmo do Cajuru, fundado em novembro
de 1983, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos,
que tem como objetivo precípuo levar ajuda, promoção, amparo e
abrigo, sem discriminação de cor, condição social, credo político ou
religioso, a quantos necessitem, principalmente aos pobres
desamparados.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.198/2002
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Adeodato dos Reis

Meirelles, com sede no Município de Cruzília.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar da Criança

Adeodato dos Reis Meirelles, com sede no Município de Cruzília.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Lar da Criança Adeodato dos Reis Meirelies, com

sede no Município de Cruzília, criado em 1988, é entidade com
personalidade própria e sem fins lucrativos, que tem como objetivo
proteger e promover o menor carente, mediante o estudo dos
problemas que o atingem.

Cuida, também, de proporcionar aos menores carentes meios de se
educarem e serem úteis a si mesmos e à sociedade, desenvolvendo
suas habilidades individuais.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos legais, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.199/2002
Declara de utilidade pública a Euterpe Santa Cecilia, com sede no

Município de Buenópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Euterpe Santa Cecília,

com sede no Município de Buenópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Euterpe Santa Cecilia preenche todos os requisitos

legais para a obtenção do seu reconhecimento como entidade de
utilidade pública estadual. Assim, nada mais justo e oportuno do que
conferir esse reconhecimento à entidade, permitindo a ela a prestação
de maiores e melhores serviços na região onde atua.

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

PROJETO DE LEI N° 2.200/2002
Declara de utilidade pública a Associação Coração de Jesus, com

sede no Município de Jaboticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Coração de Jesus, com sede no Município de Jaboticatubas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Marco Régis
Justificação: A Associação Coração de Jesus situa-se na localidade

de São José da Serra. Fundada em 6/10/98, tem por finalidade dar
abrigo e assistência a idosos carentes, combater o alcoolismo e as
drogas, promover o desenvolvimento comunitário para a resolução
dos problemas que envolvam os moradores da localidade, promover
atividades que atendam à demanda dos moradores, bem como a sua
conscientização para a proteção do meio ambiente.

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.201/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

Francisco, com sede no Município de Candeias.
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária São Francisco, com sede no Município de Candeias.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2002.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Comunitária São Francisco é uma

entidade sem fins lucrativos, foi criada em 14/2/97 e tem por finalidade
organizar e promover a melhoria da comunidade por meio de cursos,
campanhas e mutirões e poderá trabalhar com creches, escolas e
agremiações esportivas.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero o apoio de
meus nobres pares à aprovação do projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.20212002
Dispõe sobre curso preparatório nas instituições públicas estaduais

de ensino médio para ingresso ao ensino superior.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O poder público oferecerá aos alunos de ensino médio curso

preparatório de ingresso ao ensino superior nas instituições públicas
estaduais de ensino médio e nos Centros Estaduais de Educação
Continuada - CESECs.

Parágrafo único - São condições necessárias para a inscrição no
curso de que trata este artigo:

- carência de recursos financeiros;
II - comprovação de freqüência mínima de 75% no terceiro ano do

ensino médio;
III - aproveitamento mínimo de 75% das notas no terceiro ano do

ensino médio.
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.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: Constitui um desafio para o Estado a criação de curso

preparatório para vestibular, tendo em vista o ingresso de alunos a
uma universidade. A universidade como um todo constitui o principal
centro do saber, porém como alcançá-la ? Serão necessárias
providências práticas e concretas para que a maioria tenha acesso a
ela. Hoje as universidades se encontram em todo o País, bem como
em Minas Gerais, nas suas grandes cidades. O aluno, ao concluir o
ensino médio, logo pensa em fazer o famoso curso pré-vestibular, a
fim de preparar-se para as provas exigidas ao seu ingresso ao ensino
superior. Geralmente, pelo dispêndio que o curso apresenta, a maioria
dos alunos interrompem seus estudos por falta de recursos
financeiros, vindo assim as frustrações, pois nesse curso completarão
os conhecimentos necessários para uma melhor visão em progredir
cada vez mais. Assim pensando, entendi que o Estado poderia
oferecer essa oportunidade, utilizando-se os Centros Estaduais de
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Educação Continuada - CESECs, tendo em vista que estes já
estão estruturados para o atendimento aos jovens e aos adultos; não
há, portanto, ônus para o Estado, que pagará apenas aos professores,
podendo ser aproveitados os já existentes. Partindo do princípio de
que um povo se torna forte através da educação, entendemos que
devemos procurar todos os meios possíveis para investimento em prol
do ensino.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.203/2002
Autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento

para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal
por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a

criar o Programa de Financiamento para Aquisição de Área Destinada
à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado de
Minas Gerais - Pró-Reserva -, em conformidade com a lei que dispõe
sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso
alternativo do solo no Estado.

Art. 20 - O Pró-Reserva tem por objetivo estabelecer linha de crédito
própria, de modo a viabilizar o cumprimento de dispositivo legal do
Código Florestal Brasileiro pelos produtores rurais.

Parágrafo único - O financiamento deverá cobrir também custos de
regularização da área destinada a reserva legal, seja na própria área
da propriedade ou em área adquirida para essa finalidade.

Art. 30 - A coordenação do Pró-Reserva fica subordinada à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, de acordo com regulamentação por decreto.

Art. 40 - O Governo do Estado estabelecerá linha de crédito própria
para implantação do Programa, cujas normas e obrigações se
enquadram no modelo de incentivo ao agricultor para produzir dentro
do conceito de desenvolvimento sustentável.
Art. 50 - 0 financiamento terá prazo de quinze anos para
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amortização e três de carência, livre de taxas de juros e de
administração, uma vez que o objetivo básico é de caráter social,
compatibilizando a conservação dos recursos naturais com o uso
econômico da propriedade.

Art. 60 - O agricultor que não tiver condições de reservar área de
20% (vinte por cento) da extensão de sua propriedade, para
constituição da reserva legal poderá adquirir área em outra localidade,
desde que esteja na mesma microbacia hidrográfica onde se localize
sua propriedade agrícola e seja equivalente em termos de importância
ecológica e extensão.

Art. 70 - o Estado poderá mapear áreas na microbacia hidrográfica
de interesse para a preservação da biodiversidade local, a fim de que
se constituam condomínios de reserva legal.

Art. 8° - As propriedades que não tiverem 20% (vinte por cento) da
área reservados e em que a área que se pretender reservar estiver
em produção terão o prazo de cinco anos para regularizar a situação.

Art. 90 - Como fontes de recursos para execução do Programa, o
Governo poderá usar receitas parciais de multas aplicadas pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas - IGAM - e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, além das oriundas da Lei n° 13.502, de 30/5/97; da Lei n°
13.194, de 29/1/99, e do FUNDERUR, entre outras, podendo também
buscar financiamento em organismos internacionais.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor

reserve 20% de sua área para constituição da chamada reserva legal.
Ocorre que muitas propriedades não têm condições de atender a essa
exigência, principalmente quando o terreno está ocupado com cultura
permanente, o que dificulta a eliminação de parte da lavoura para se
formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de sua
formação, mesmo porque os agricultores encontram-se
descapitalizados e com dificuldades para executarem gastos
extemporâneos.
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Em face de dispositivos legais, os agricultores não podem

comercializar a propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário
para aquisição de insumos ou comercialização da safra caso não
apresentem a averbação da área relativa à reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à
possibilidade de o agricultor adquirir uma área na mesma microbacia
hidrográfica onde se localize sua propriedade, atendendo assim às
disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
da fauna e flora nativas, é um benefício para toda a sociedade. Assim,
o custo da melhoria das condições do ar é da água não deverá recair
somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo deverá
pagar por isso, sendo pois o Programa de caráter social, de custo
social, bancado pelo Governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores,
bem como de dar-lhes amparo para atender à legislação vigente,
apoiando a produção agropecuária, fonte de emprego, de renda e de
arrecadação.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.390/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
regulamentação da Lei n° 9.760, de 1989. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.391/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com
vistas à investigação das denúncias de roubo de máquinas caça-
níqueis no Município de Varginha. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 3.392/2002, do Deputado Cristiano Canêdo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Palma pelo transcurso do 110 0 aniversário de sua emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.393/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a
que as carteiras de policiais cuja promoção se deva a sentença
judicial sejam expedidas com a referência à classe à qual passaram a
pertencer. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

NJ° 3.39412002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando
seja formulado voto de congratulações com a Escola Agrotécnica
Federal de Machado pelos seus 45 anos de fundação. (- A Comissão
de Educação.)

N° 3.395/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos - CONEDH - pedido de informações sobre o Processo n°
375, protocolado nesse órgão. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.396/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Sra. Luciana Ribeiro da Fonseca, Promotora de
Justiça da Comarca de Paraopeba com vistas a que tome as
providências cabíveis para que seja feito o repasse, de
responsabilidade da Prefeitura Municipal, da verba do Programa de
Ação Continuada à Creche São José Operário, localizada no
Município de Cordisburgo.

N° 3.397/2002, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal Regional Federal da
P Região com vistas à instalação de Juizados Especiais Federais no
Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Turismo e dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Wanderley Ávila, João
Batista de Oliveira e Antônio Carlos Andrada.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Wanderley Ávila, Mauri Torres, Marco
Régis e Bené Guedes.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olívia.
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

e senhoras que ocupam as nossas galerias, venho a esta tribuna
prestar uma homenagem ao filho mais ilustre de nossa Lagoa da
Prata, o volante da Seleção Brasileira, Gilberto Silva.

O jornal Hoje em Dia" do último dia 25 de maio trouxe matéria
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contando a vida do nosso ídolo, com a manchete: "Menino de Ouro
de Lagoa da Prata". Realmente, a sua história de vida é exemplo para
todas as crianças da nossa cidade.

A terra do sol, dos canaviais viu Gilberto Silva nascer e crescer.
Ontem a cidade acordou mais cedo, para ver entrar em campo, numa
Copa do Mundo, o menino que ali viveu com grandes dificuldades, o
filho exemplar do Sr. Nísio e de Maria Izabel. Gilberto Silva não estava
na lista dos titulares, mas, como disse seu pai: "Tudo acontece com
ele no devido tempo; sempre foi assim com ele". E quando o Brasil
entra em campo, lá está ele, com responsabilidade e humildade.

O Menino de Ouro de Lagoa da Prata sempre foi tímido, bom filho e
chegou a ser ajudante de pedreiro num período difícil de sua vida.

Quando freqüentava a escola pública, sentava-se nos últimos
lugares da sala de aula, mas na hora do recreio era o primeiro a
chegar na quadra esportiva. Na escolinha do Lagoa Futebol Clube,
Gilberto Silva começou a aprender técnicas e sempre se sobressaiu,
conforme disse o seu primeiro técnico, o conhecido Tio Grilo.
Queremos louvar a iniciativa do Sr. José Antônio Vidal pela criação
dessa escolinha, que abriga principalmente crianças de baixa renda,
tirando-as das ruas e descobrindo talentos.

Mais tarde, Gilberto Silva passou a jogar na Associação Recreativa
dos Colaboradores da Embaré - AlICE -, de nossa cidade. Sinto-me
feliz em lembrar neste momento que, entre várias liberações de
recursos para a ARCE, fomos responsáveis pela iluminação do seu
campo de futebol, campo esse que é orgulho de toda a região.

De Lagoa da Prata, nosso conterrâneo veio para Belo Horizonte,
onde jogou no América e hoje é titular do Clube Atlético Mineiro. Com
a sua competência, chegou à Seleção Brasileira. Entre os 23
jogadores, Lagoa da Prata se faz presente do outro lado do mundo,
suando a camisa para alegria do povo brasileiro.

Mas Gilberto Silva, diferente de alguns jogadores de futebol, está
hoje voltado para os menos favorecidos de nossa cidade. Usa o
futebol como arma para combater a miséria e a fome. A Sociedade
São Vicente de Paulo, o Núcleo do Câncer e a APAE são algumas
das entidades de Lagoa da Prata beneficiadas com a ajuda do
jogador. Talvez, pelas dificuldades encontradas no decorrer de sua
vida, tenha aprendido a importância do amor ao próximo. Não se
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descuida também de seus familiares.

Como representante de Lagoa da Prata, como filha daquela cidade,
quero deixar registrado nos anais desta Casa um pouco da história do
lagopratense, do mineiro, do brasileiro Gilberto Silva.

Obrigada, Sr. Nlísio e Maria Izabel, por terem escolhido Lagoa da
Prata como terra natal do "Menino de Ouro", como sempre foi
chamado, principalmente pelo jornal 'Hoje em Dia". Boa sorte,
Seleção Brasileira. Boa sorte, Gilberto Silva. Obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Deputado Bené

Guedes, que, nesta tarde, brilhantemente, substitui nosso Presidente,
Deputado Antônio Júlio, Srs. Deputados, presentes nas galerias,
cumprimento a Deputada Maria Olívia pelas palavras alusivas àquele
cidadão ilustre da sua terra, Lagoa da Prata: Gilberto Silva. Associo-
me à Deputada para falar de duas paixões da minha vida. Em primeiro
lugar, minha mensagem é dirigida a Pirapora. Minha segunda paixão é
pelo glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, cumprimento-a e alio-me a
V. Exa. nesta homenagem àquele que tão bem representa o Brasil em
outras plagas.

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos homenagear a
nossa querida Pirapora, que, no dia primeiro próximo passado,
comemorou 90 anos de emancipação político-administrativa. E o hino
do Edson de Oliveira, Hino à Pirapora, retrata o quanto aquela cidade
representa para todos nós, piraporenses, filhos legítimos, ou adotivos,
como é o meu caso, que tem a vaidade, o orgulho de ter, no currículo
político, o título de Prefeito dessa cidade, de 1983 a 1988. Em
Pirapora, prestamos o nosso serviço, como educador, no Colégio São
João Batista. Tenho orgulho de ser Deputado Estadual, mas, acima de
tudo, de ser piraporense e de ter sido Prefeito da nossa querida
Capital Morena do Rio São Francisco.

O hino diz que: "Contemplando a formosa princesa/E cantando com
todo fervor! Os seus vultos e suas riquezas! Sua vida de paz e amor!
Acompanha de perto o progresso/Integrando o seu lar social/Pirapora
florida e bela/A crescer de modo industrial./ O seu céu tem mais
estrelas/Sua vida mais amor/Pirapora Deus abençoou...! Margem do
Rio São Francisco/Sexagenária princesa/Quem visita nossa Pirapora/
e encanta com sua beleza/Hoje canto feliz este nome/Porque sei não
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existir igual,/Pirapora, cidade mineira, Cantemos de pé os seus
anais. /0 seu céu tem mais estrelas/Sua vida mais amor/Pirapora
Deus abençou......

(Essa é uma verdade nua e crua, é uma verdade verdadeira.)
"Salmeron e Rodrigo Soeiros/Bandeirantes que chegaram

aqui/Muitas lutas que foram travadas/Com a tribo dos índios
Cariris/Transformaram os índios guerreiros/Numa tribo de grande
valor/Na façanha foram pioneiros/Agraciados pelo bravo destemor./O
seu céu tem mais estrelas/Sua vida mais amor/Pirapora Deus
abençoou... /0 passado não foge à época/Dos Salmeron e
Soeiros/Encontram lugar na história/Deste povo ribeirinho e
hospitaleiro/A trilhar o caminho do sucesso /Evoluindo o seu nível
cultural/Conquistando a supremacia/Contemplando o cenário
nacional/O seu céu tem mais estrelas /Sua vida mais amor/Pirapora
Deus abençoou...".

O mais bonito de tudo isso é que a responsabilidade dos que a
dirigem continua a mesma.

Tenho orgulho de ser representante dessa cidade na Assembléia
Legislativa. Orgulho e satisfação maior tenho ainda de ter como
companheiro, nos ajudando em Brasília, o Deputado Federal
Fernando Diniz. Faço alusão ao seu nome por causa das obras com
que nos presenteou neste ano, tornando o aniversário mais festivo
ainda. O nosso Prefeito, Leônidas Gregório de Almeida, foi
reconduzido ao cargo, sendo que nas eleições para o primeiro e
segundo mandatos teve as votações mais expressivas que a nossa
Pirapora deu a um candidato a Prefeito e a um Prefeito canditado.

Nesse dia 31 de maio, que antecedeu ao dia do aniversário de
Pirapora, tivemos a oportunidade de visitar pelo menos três de uma
série de obras feitas na cidade. Pelo que consta, apenas 14% das
cidades brasileiras possuem aterro sanitário. Em Pirapora, estamos
construindo uma obra dessa natureza, porque a produção de lixo
chega a 30t por dia. Durante um período de 15 anos, o lixo não será
problema no município, porque serão construídas 15 células, e cada
uma levará um ano para ser preenchida com o lixo diário. Estão sendo
consumidos, num primeiro momento, R$500.000,00, já creditados no
caixa.

Outra obra que visitamos - e também são poucas as cidades
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brasileiras que a têm, e Pirapora dá o exemplo, saindo na frente -
foi a estação de tratamento de esgoto. Ficamos encantados e até um
pouco abestalhados com o tamanho dessa obra. Todo o esgoto de
Pirapora, por meio da construção dos interceptores e das elevatórias,
cairá no rio São Francisco, um pouco abaixo da cidade, totalmente
tratado e recuperado. Os recursos, que já estão no caixa da
Prefeitura, são da ordem de R$2.325.000,00. Esse é o motivo por que
nos referimos ao Deputado Federal Fernando Diniz. Os recursos
foram alocados à Prefeitura de Pirapora como resultado de seu
esforço, em parceria conosco e com a Prefeitura.

Outra obra que encanta a todos em Pirapora, em Minas Gerais e no
País é a revitalização do Vapor Benjamim Guimarães. Os recursos
para essa obra são os únicos que ainda não estão no caixa, mas a
Prefeitura já desembolsou aproximadamente R$160.000,00 para essa
obra.

O asfaltamento de ruas está orçado em R$400.000,00. A
revitalização da orla fluvial de Pirapora ficará em R$240.000,00. As
obras serão iniciadas nesta semana, com a remodelação das duchas.
A aquisição de patrulhas mecanizadas ficará em R$160.000,00. A
drenagem pluvial no Bairro Bom Jesus 2 está orçada em
R$120.000,00. A ampliação do nosso hospital oftalmológico, que
presta serviços a todo o Estado, ficará em R$60.000,00. Essa obra já
está fase final. Temos, também, a primeira doação de 60.000m 2 para
a construção do "campus" da UNIMONTES.

A construção do prédio está orçada em R$400.000,00.
Essas são algumas das obras que o Prefeito, juntamente com o

Deputado Wanderley Ávila e o Deputado Fernando Diniz, nestes 90
anos de emancipação, entregou à comunidade de Pirapora.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Não poderia deixar de
participar, Deputado Wanderley, principalmente para testemunhar,
perante todo o povo mineiro, o teor verídico de seu pronunciamento.

O Prefeito Leônidas, que o apóia e exerce o segundo mandato, tem
feito trabalho fantástico em Pirapora. Tem dado demonstração de
competência e, principalmente, tem ao seu lado pessoas que também
são competentes, como V. Exa. e o Deputado Federal Fernando Diniz,
que tem trabalhado muito pelo desenvolvimento da nossa região, o
Norte de Minas.
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Quero também testemunhar o trabalho do Deputado Federal

Fernando Diniz, que, no Norte de, Minas como um todo, se tem
mostrado de forma muito discreta. E um Deputado que não aparece
na mídia, nos jornais, mas tem presença marcante no Congresso
Nacional. Tem experiência e realiza um trabalho fantástico em todas
as regiões. Com certeza, deve ser um dos Deputados mais votados
de Minas Gerais.

Tenho o prazer e a satisfação de trabalhar com o Deputado
Fernando Diniz em 30 municípios norte-mineiros; por isso, posso dar
este depoimento, este testemunho. Da mesma maneira, quero que
também receba as nossas homenagens o povo de Pirapora, que,
neste último fim de semana, comemorou mais um ano de
emancipação política.

Deixo o nosso reconhecimento pelo trabalho sério e profissional de
V. Exa. com o Deputado Federal Fernando Diniz, agora em favor de
Pirapora, a exemplo do que aconteceu em mais de 60 municípios
norte-mineiros. Parabéns pelo seu pronunciamento e ao povo de
Pirapora por ter o Prefeito Leônidas, tão competente à frente da
administração, com a ajuda de V. Exa. e do Deputado Federal
Fernando Diniz.	-

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos ao Deputado Carlos
Pimenta, que, com certeza absoluta, no próximo dia 7, estará conosco
em Pirapora, discutindo o Encontro das Aguas II, em sua segunda
etapa.

Por questão de justiça, é impossível fazer referência ao Prefeito
Leônidas Gregório sem associar ao seu o nome do Vice-Prefeito
Bartolomeu Manhães, popularmente conhecido por Bartô. E aquele
que a todo o momento, ombro a ombro, se encontra com o Prefeito
Leônidas junto à população, principalmente junto às classes menos
assistidas.

Também não é para menos, já que o Venerável da Loja Macônica
Fraternidade Piraporense carrega dentro de si, e tem não só no seu
semblante, como também em seu coração, esse espírito de ser útil e
de ajudar o semelhante. Assim prestamos a nossa homenagem ao
Vice-Prefeito Bartolomeu Manhães.

Dirijo o mesmo elogio à Câmara Municipal, não só àqueles
Vereadores que desde o primeiro momento cerram fileiras com a
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administração, mas também àqueles que prestam o seu trabalho
fazendo oposição.

Ao homenagear aquela cidade, repito com orgulho: o meu currículo
político foi enriquecido por ter tido o prazer, a felicidade de ser seu
Prefeito de 1983 a 1988. Rendemos, portanto, a nossa homenagem
àquela população, àquela cidade, que nos recebeu e nos abraçou
como filho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público presente, telespectadores, senhores e
senhoras, o assunto que trago nesta tarde me dói muito, já que se
trata da íntima relação que tenho, como profissional de saúde e
pneumologista - que trata de um órgão tão vital, tão importante como
os pulmões -, freqüentemente lidando e amparando trabalhadores
vítimas de más condições ambientais, expostos a poeiras do trabalho,
a gases do trabalho, à umidificação, ao clima, enfim, várias situações,
vários fatores que propiciam o início e a piora de determinadas
doenças. Estou falando hoje sobre uma doença chamada silicose.
Estou falando, senhores, de uma doença que é progressiva, que é
incapacitante, de graves proporções, que reduz o tempo de vida
drasticamente e provoca sofrimento de grande angústia, a chamada
angústia respiratória. Possivelmente, muitos dos senhores e senhoras
ainda não viveram a experiência de assistir a uma pessoa morrendo
de falta de ar. Senhores, é dramática e penosa a luta final de um
paciente tentando sorver o ar, que, apesar de abundante ao seu redor,
falta-lhe nos pulmões, incapazes de aspirá-lo em quantidade
suficiente para manter a oxigenação do sangue. Endurecidos pela
silicose, endurecidos pela sílica inalada durante o árduo trabalho
subterrâneo nas minas da Mineradora Morro Velho, os pulmões de
tais trabalhadores, em razão do pó que aspiraram, provocam um final
de vida triste, uma estafa muscular, devido ao máximo endurecimento
pulmonar. Em Nova Lima, Raposos, Rio Acima milhares de
trabalhadores estão com os pulmões infiltrados de sílica, fibrosados
pela sílica. Há também aqueles cujos pulmões aparecem normais na
radiografia, e que, anos depois, apresentarão sintomas, sinais, enfim,
alterações radiológicas característicos dessa doença tão grave.

Em dezembro de 2000, dezenas desses trabalhadores, já doentes,
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iniciaram um grande movimento inconformados com as
indenizações propostas pelo Ministério Público. Hoje, senhores,
dezenas de trabalhadores já com os sintomas, esperando, como se
estivessem numa fila, o seu próximo momento, o momento de morte.

Em dezembro, depois de quase nove anos de luta para ter suas
indenizações, iniciam um movimento, a fim de que as indenizações
propostas pelo Ministério Público, de R$7.000,00 a R$14.000,00,
fossem revistas. Em 1999, o Ministério Público entrou com uma ação
civil pública contra a Mineradora Morro Velho e conseguiu, naquele
momento, que os trabalhadores vítimas de silicose recebessem essa
quantia irrisória. Naquela época, eles estavam na Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos.

Em junho de 2001, a partir de um requerimento do Deputado Durval
Angelo, realizou-se a primeira audiência pública, aqui na Casa, para
discutir a questão. Em setembro de 2001, em atenção a requerimento
de minha autoria, realizamos uma audiência pública em Nova Lima,
com a participação de cerca de 600 mineradores. Em 16/11/2001,
iniciamos a CPI da Mineração Morro Velho, para investigar as
indenizações, os danos sociais e ambientais. Foi um momento
oportuno e importante, para levantarmos a história daquela empresa,
dos silicóticos e do lucro daquela empresa, que hoje pertence à Anglo
Gold, uma das maiores mineradoras do mundo, que tem um passivo
nas bolsas de valores de nada menos que US$3.000.000.000,00.

Por outro lado, há uma legião de deserdados, de pacientes de uma
doença grave, chamada silicose, os quais tinham, até aquele
momento, uma proposta de indenização irrisória, que sequer daria
para a compra de medicamentos e muito menos para prover uma
alimentação, uma moradia e uma vida digna. Foi um momento
importante para saber quais foram as situações anteriores e qual é o
passivo e a responsabilidade social daquela empresa hoje com as
vítimas, que trabalharam duro para enriquecer a Mineração Morro
Velho. No entanto, contraditoriamente, esses trabalhadores estão na
pobreza, sem casa para morar, com um salário indigno, que não dá
para sustentar uma vida normal, quanto mais quando é preciso
comprar medicamentos que, muitas vezes, passam de R$150,00 a
R$200,00.

Foi um momento importante também para sabermos que o ambiente
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de trabalho, apesar da melhora nos últimos cinco anos, ainda tem
muito a avançar, como disse o próprio Presidente da Mineradora
Morro Velho, Roberto Carvalho. Em seu documento, apresentou um
índice que internacionalmente é de 6,5, mas, na Mineração Morro
Velho, esse índice é de 9,5, mostrando que é preciso avançar.

Há ainda um passivo humano na maior mina de água. As pessoas
compraram lotes quando ainda não havia barragem - pelo contrário
existia no local uma maravilhosa mina de água -, pagando em
prestações de 18 a 36 meses. Hoje, as pessoas que vão ao local
podem ver, pelas fotografias, que essa barragem, no momento, vai
subindo, e os rejeitos se acumulando e tomando conta das ruas.
Podemos ver um poste coberto de água até a metade, no local onde
havia uma rua.

Os moradores que compraram os lotes, apesar de tê-los comprado
antes da barragem, não tiveram ressarcimento do prejuízo da ação do
arsênio e de outros gases tóxicos que contaminam as crianças,
especialmente daquele bairro.

O processo judicial, extremamente lento, prejudica milhares desses
trabalhadores. Concluímos, então, além de muitas outras coisas, que
a empresa deve aos silicóticos e a seus familiares.

O momento foi importante para avaliação, e nós, devido à riqueza
das informações e à necessidade de obter ainda mais outras
informações conseguimos a prorrogação dos trabalhos da CPI por 20
dias. Como subrelator, senti a necessidade da oitiva de várias outras
pessoas. O Presidente da FEAM foi convocado a comparecer a esta
CPI. Não compareceu e não se justificou. No entanto, este
parlamentar não conseguiu convencer o Presidente da CPI a que
aproveitássemos o tempo de prorrogação para chamar o Presidente
da FEAM e outros para que prestassem as informações de que
precisávamos. Apesar da situação em que se encontra hoje a mina de
água, com todos esses rejeitos, sem sabermos se existe camada de
impermeabilização nessa barragem - porque, sem essa camada, pode
estar havendo contaminação dos lençóis freáticos e do Rio das Velhas
-, não conseguimos que o Presidente da FEAM fosse reconvocado
pelo Presidente da CPI.

Apesar da insistência deste parlamentar, deste relator parcial, em
que seu prazo fosse dilatado por seis dias, após a leitura do relatório,
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a fim de que pudesse analisar, adicionar ou buscar documento
sintético dos dois relatores - o formal e o parcial - foram-lhe
concedidas apenas 6 horas.

No dia 23 de abril, às 10 horas, pedi prazo de 6 dias para, como
relator contribuir com minha visão, e tive o pedido de 6 dias
transformado em 6 horas. Entendo que isso foi cassação do direito
deste parlamentar de poder apresentar suas idéias.

Não conseguimos também, devido a questão regimental, apresentar
emendas aditivas. Só podemos, pela interpretação do art. 104 do
Regimento Interno, apresentar emendas restritivas. Fomos, então,
obrigados a elaborar relatório parcial, que se baseia em parte
importante do relatório oficial, acrescentando nossas idéias e
interpretações. Por quê? Documentos que pedimos ao DNPM, por
exemplo, sequer chegaram a tempo para análise.
Desnecessariamente também os trabalhos da CRI foram
interrompidos, mesmo havendo tempo hábil, até 6 de junho, para sua
conclusão. A pergunta que fizemos foi: quais as razões para não se
aceitar a contribuição do relator parcial, já que havia tempo hábil para
apresentá-lo? Por que não acrescentar a questão do passivo dos
danos sociais e ambientais, que foram esquecidos ou subestimados
no relatório oficial?

Este relatório que ora apresento, e para o qual pedimos a assinatura
de oito parlamentares, foi a única saída deste Deputado, já que não
pudemos fazer emendas aditivas em Plenário. Insistimos para que o
Plenário faça a revisão da matéria, pois aqui apresentamos um outro
olhar, acrescentado ao olhar do relator oficial. Este relatório - é uma
forma de dizer, talvez tenha sido uma exceção - não foi fruto do
consenso dos membros da CPI. Se um membro da CPI, o Deputado
Edson Rezende, solicita a seus pares seis dias para que possa
acrescentar ao relatório sua argumentação, por que isso não lhe é
concedido, uma vez que sua solicitação foi feita em tempo hábil? E
com constrangimento que trago este relatório parcial de minha visão,
e faço-o no cumprimento do meu dever, sentindo que fui cassado no
direito de apresentar minhas idéias para a negociação de um relatório
único. Aqui se encontra meu relatório, apresentado em Plenário, e que
será encaminhado ao Ministério Público. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como

ex-Vereador por Belo Horizonte, amigo que sou da cidade vizinha de
Nova Lima, solidarizo-me com vocês, trabalhadores da Mina de Morro
Velho. Fui procurado por seus representantes, que disseram estar
solidários com sua reivindicação.

Trago um assunto que se tornou uma bandeira por nós levantada,
em Belo Horizonte, desde 1993: a questão do anel rodoviário.
Duplicado no início da década de 80, desde essa oportunidade
precisava ser complementado com iluminação e demais obras, para
que não se tornasse uma via que trouxesse transtornos a nossa
cidade. Mas, com o crescimento desordenado de nossa Capital, o
anel rodoviário tornou-se praticamente uma via urbana em Belo
Horizonte. E começou um verdadeiro jogo de empurra para saber de
quem seria a responsabilidade de suas obras complementares. Trata-
se de uma via de responsabilidade do DNER; portanto, legalmente
falando, é uma via de responsabilidade do Governo Federal. Mas é
uma via que se incorporou ao tráfico urbano, e por isso o Estado e o
Município de Belo Horizonte têm também responsabilidades para com
ela. Em 1993, como Vereador de Belo Horizonte, realizamos, na
Associação Comercial de Minas Gerais, um café parlamentar, onde
esteve presente a sociedade organizada de Belo Horizonte,
representada pela Associação Comercial, CDL, Federação das
Indústrias, pelo Lions Club, Rotary Club, pelas associações
comunitárias, pela Federação das Associações Comunitárias, assim
como pelo DNER, Governo do Estado e pelo Ministro dos
Transportes, à época.

Na oportunidade, levantamos a bandeira das obras complementares
no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A situação era politicamente
esdrúxula - porque tínhamos, em Belo Horizonte, um Prefeito do PT;
no Estado, um Governador do PSDB; no Governo Federal, um
Presidente do PSDB; o órgão do DNER era chefiado por companheiro
nosso do PMDB, o Deputado Tarcísio Delgado, e o Vereador dirigente
do assunto era também do PMDB e por isso parecia impossível
conseguirmos um acordo. Mas, felizmente, assinamos o acordo no dia
15/9/95, dois anos após levantarmos a bandeira e constituirmos o
Movimento SOS Anel Rodoviário. Esse convênio veio assinado pelo
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Diretor-Geral do DNER, Tarcísio Delgado, pelo Prefeito Patrus
Ananias, pelo Superintendente da SUDECAP, pelo Diretor-Presidente
da BHTRANS, pelo Procurador-Chefe da CEMIG, pela Procuradora-
Geral do Estado e pelo Governador Eduardo Azeredo. Ficou
estipulado que caberia ao Governo do Estado a responsabilidade de
iluminar os 26km do anel rodoviário, e isso acarretou uma obra, à
época, de mais de R$8.000.000,00. Portanto, justiça seja feita, o
Governo Estadual cumpriu a sua parte no acordo. Caberia ao DNER
recuperar todo o piso, fazer aquelas chamadas barreiras New Jersey
e toda a sinalização estatigráfica. E o que o DNER fez? Recuperou
algumas defensas e fez um serviço malfeito de recuperação do piso.

Não foi por uma ou duas vezes que denunciamos, na Câmara
Municipal e na Assembléia Legislativa, a inadimplência, por parte do
Governo Federal e do DNER, com relação ás obras do Anel
Rodoviário de Belo Horizonte. Qual é, nesse convênio, a
responsabilidade da Prefeitura? Lerei a Cláusula 5a: "O município
receberá autorização do DNER, por meio de instrumento próprio, para
executar intervenções nas áreas remanescentes como: a)
transferência das famílias das áreas ocupadas; b) implantação de
meios-fios, canteiros com arborização e ajardinamento nas áreas
remanescentes e nos trevos; c) construção das passarelas sobre o
anel rodoviário, conforme projeto aprovado pelo DNER". E para que
tenham idéia, nesse projeto constavam nove passarelas. E o que fez o
município em relação a esse convênio público, assinado em 1995?
Licitou quatro passarelas e construiu três, uma através do orçamento
participativo. E não fez a passarela no ponto do Anel Rodoviário onde,
estatisticamente, temos maior número de acidentes: o início do Anel,
próximo ao Bairro Nazaré, na saída para João Monlevade.

A Prefeitura cabia fazer a urbanização dos trevos e a remoção das
famílias ao longo do Anel Rodoviário, mas não o fez. O pior é que, por
falta desse não-cumprimento de sua parte no acordo, assistimos, a
partir da iluminação do Anel Rodoviário, a uma invasão cada vez
maior por parte das pessoas que, infelizmente, não tendo onde morar,
recorreram a esse logradouro como única solução para sua condição
subumana. Portanto, quero falar sobre essa notícia de jornal, pois os
moradores e os jornalistas não sabem a quem imputar a
responsabilidade pela catástrofe ocorrida no Anel recentemente:
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"Fogo destrói barracos no Anel (...) Um incêndio atingiu dez
barracos de um terreno invadido, debaixo do viaduto do Anel
Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, na região da Pampulha
( ... ) A principal suspeita é a de que o fogo teria começado por causa
de um curto-circuito nas ligações clandestinas de energia elétrica que
passavam por cima de um dos barracos". Além das invasões,
infelizmente, todas as ligações de energia elétrica são clandestinas, e,
provavelmente, uma delas provocou um curto e gerou essa tragédia.
"A CEMIG afirma que não pode colocar um padrão de luz, mas não
podemos viver sem energia. Afirmam os moradores. Segundo a Sra.
Rita, o DNER, proprietário da área invadida já prometeu retirar as
famílias do local, 'mas nunca fizeram mais nada: foram só promessas',
acusou."

Portanto, essa é uma responsabilidade não só do DNER, mas
também da Prefeitura, que não cumpriu as promessas feitas ao
Movimento SOS Anel Rodoviário, cabendo a ela a remoção dessas
famílias e a solução do problema dos invasores do Anel, colocando-os
em lugar digno, para se estabelecerem com suas famílias.

Mais uma vez estamos fazendo solicitação à Procuradoria-Geral
desta Casa, a fim de que encontre forma de o Movimento 505 Anel
Rodoviário ou de umas das associações - muitas delas constituídas
há décadas - ingressar em juízo, exigindo do DNER e da Prefeitura o
cumprimento do acordo público que fizeram conosco, com vistas a
resolver definitivamente o problema do Anel. A população não pode
conviver com essa situação.

Com a iluminação, reduzimos em mais de 50% os índices de
acidente no Anel Rodoviário. Por essa razão, à época do apagão fui
uma das pessoas que brigaram e denunciaram, indo ao Ministro dos
Transportes Eliseu Padilha, para exigir que o Anel não fizesse parte
do programa, pois comprovávamos, com dados estatísticos, que, após
sua iluminação, tínhamos reduzido os acidentes a mais da metade.
Infelizmente, não conseguimos fazer com que o Anel Rodoviário
fizesse parte, mas reduzimos o tempo do apagão no loca!, obtendo
uma conquista.
Mais uma vez estou aqui para denunciar e dizer que a

responsabilidade por esses barracos destruidos é do DNER e da
Prefeitura, pois não cumpriram o acordo do Movimento SOS Anel
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Rodoviário.

Debaterei outro assunto, apesar de não dispor de bastante tempo, e
chamo a atenção da imprensa presente. Há cerca de um mês, desta
tribuna, anunciava que teria ligado para o Senador Pedro Simon e dito
que, como Secretário-Geral do PMDB em Minas, estaria à sua
disposição, como soldado desse partido, mas, acima de tudo, como
alguém que ajudou a construir a imagem do partido em Belo
Horizonte. Em 1980, realizamos a incorporação do PP ao MDB,
fundando o PMDB, para lutarmos, até o último minuto, pelas eleições
diretas para Presidente da República pelo nosso partido. Qual não foi
a minha decepção ao ver, recentemente, Pedro Simon disputando
com a Deputada Federal Rita Camata a indicação por parte da cúpula
do PMDB para compor chapa com o candidato do PSDB. Isso é um
vexame, uma vergonha nacional. Muitos de nós ainda estamos de pé.
Por isso, anuncio que conversei com o Senador Roberto Requiáo, que
irá à convenção e que será, sem dúvida, o representante do PMDB do
País inteiro, que não aceita e não compactua com o escárnio e a
vergonha dessa tentativa de o PMDB nacional vincular-se, mais uma
vez, ao Governo Federal, que não deu respostas à população
brasileira com relação àquilo de que precisamos para mudar e
melhorar o País.

Anuncio que, em breve, no mais tardar na próxima semana, faremos
um novo pronunciamento, com o depoimento do Senador Roberto
Requião. Muito obrigado.

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

V Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2* 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
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
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3.396/2002, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.397/2002, da
Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

apresentada pela Comissão de Educação - aprovação, na 88a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n os 2.085/2002, do Deputado
Geraldo Rezende, e 2.11412002, do Governador do Estado, e dos
Requerimentos n

o
s 3.353 e 3.354/2002, do Deputado Alberto Pinto

Coelho. (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
n° 239199, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
acordo com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - Requerimento do
Deputado Wanderley Ávila, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 212/99, de sua autoria. O projeto aguarda parecer
em Comissão. A Presidência defere o requerimento, de acordo com o
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Requerimento do
Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja o Projeto de Lei n°
2.131/2002 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de acordo com o inciso
VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido no Ofício n° 9/2002, do

Presidente do Tribunal de Justiça, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 37/2001, de sua
autoria. O projeto recebeu emendas que aguardam parecer em
Comissão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita
seja o Projeto de Lei n° 1.974/2002 distribuído à Comissão de Política
Agropecuária. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Turismo, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DAC, a fim de que aquele
órgão informe os critérios utilizados para elaborar as normas que
passaram a orientar a utilização do Aeroporto da Pampulha. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 3.221/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, em que
solicita ao Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Minas Gerais sejam enviadas a esta Casa informações relativas à
construção de prédios para habitação popular no Município de Patos
de Minas com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com as Emendas
n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo

emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2.

Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
3.221/2002 com as Emendas n

o
s 1 e 2. Oficie-se.

Requerimento n° 3.26712002, do Deputado Ermano Batista, em que
solicita informações ao Governador do Estado e aos Secretários de
Transporte e Obras Públicas e da Segurança Pública sobre o motivo
da paralisação das obras da Cadeia Pública de Viçosa. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
3.267/2002 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.275/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando informações ao Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais sobre a concessão, por parte desse órgão, de bolsas de
estudo junto a estabelecimentos particulares de ensino. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
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3.275/2002 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.276/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando informações ao Presidente da COPASA-MG sobre a
aquisição que a empresa teria feito de créditos-prêmio à exportação,
oriundos do IPI incidente sobre bens manufaturados e exportados por
outras empresas, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 3.300/2002, da Comissão do Trabalho, em que
solicita ao Presidente da CEMIG informações sobre a contratação de
empreiteiras e sobre leitura de medidores, entrega de contas e
agentes arrecadadores, contratos, histórico e estudos sobre
manutenção das agências para receber e manter os valores
arrecadados nos municípios. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, 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 o
Requerimento n° 3.300/2002 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.301/2002, da Comissão de Transporte,
solicitando ao Diretor-Geral do DER-MG o envio a esta Casa de
relatório contendo a prestação de contas dos últimos quatro anos das
receitas oriundas da Taxa de Gerenciamento de Transportes. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
3.301/2002 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

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

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito recomposição de

quórum, para votarmos as matérias seguintes.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado José Braga) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que,

somados aos 5 presentes nas comissões, totalizam 28 Deputados,
número suficiente para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.853/2001, do Deputado Geraldo Rezende, que autoriza o Poder
Executivo a fazer doação de imóvel ao Município de Limeira do Oeste.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.897/2001, do
Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Matutina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.936/2002, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 13.437, de 30112/99, que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado - Micro
Geraes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Turismo opina por sua aprovação. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas n

o
s 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 1.936/2002
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
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Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial a elas aplicável e dá outras
providências.

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

Disposições Preliminares
Art. 1° - Fica assegurado à microempresa e à empresa de pequeno

porte tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial,
conforme o estabelecido nesta lei.

Capítulo II
Seção 1

Da Definição
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS que promova operações de circulação de
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou
intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta anual igual
ou inferior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos
e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme as faixas
definidas no Quadro 1 do Anexo 1 desta lei;

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS que promova operações de circulação de
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou
intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta anual
superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a
R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos
e quarenta reais), conforme as faixas definidas no Quadro II do Anexo
1 desta lei.

§ 1° - A existência de mais de um estabelecimento da mesma
empresa no Estado não descaracteriza a microempresa ou a empresa
de pequeno porte, desde que a soma da receita bruta anual de todos
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os estabelecimentos da empresa não exceda os limites fixados nos
Quadros 1 e II do Anexo 1 e suas atividades, consideradas em
conjunto, se enquadrem nas normas desta lei.

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar
receita bruta anual acumulada superior a R$277.598,80 (duzentos e
setenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos) e igual ou inferior a R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e
sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) será reclassificada, a
partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno porte, de
acordo com a respectiva faixa de classificação.

§ 3° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício,
apresentar receita bruta anual acumulada:

- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e
inferior a R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil
duzentos e quarenta reais) será reclassificada, a partir do mês
subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação:

II - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será
reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo com a sua
nova faixa de classificação.

§ 4° - A mudança da faixa de classificação de que tratam os § 2 0 e
30 deste artigo não autoriza a restituição de importância já recolhida
em razão da classificação anterior.

Seção II
Da Equiparação da Microempresa Coletiva - MEC

Art. 3° - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei:
- as cooperativas e as associações de produtores artesanais e de

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento
fixo, que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou
inferior a R$68.262,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e dois
reais):

II - as associações de agricultores familiares que realizem operação
em nome dos associados, os quais, individualmente, apresentem
receita bruta anual igual ou inferior a R$68.262,00 (sessenta e oito mil
duzentos e sessenta e dois reais).

Capítulo III
Da Apuração da Receita Bruta Anual
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Art. 4° - Para os fins de apuração da receita bruta anual, será

considerado o período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro do ano-base.

§ 1° - A receita bruta anual da microempresa e da empresa de
pequeno porte será apurada com base:

- no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do
estabelecimento, incluídas as de aquisição de energia elétrica e
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo para
cada setor da atividade econômica;

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do
estabelecimento, incluídas as de aquisição de energia elétrica e
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo para
cada setor da atividade econômica;

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do
estabelecimento, incluídas as de aquisição de energia elétrica e
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo;

IV - no preço do serviço cobrado pela geração, pela emissão, pela
transmissão, pela retransmissão, pela repetição, pela ampliação ou
pela recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer
processo.

§ 20 - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na
escrita fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor
apurado na forma do § 1°, se for superior a ele.

§ 3° - A apuração da receita bruta anual da microempresa e da
empresa de pequeno pode será feita acumulando-se, mensalmente, o
valor total das operações ou das prestações realizadas.

§ 40 - A receita bruta apurada na forma do § 3 0 compreenderá todas
as receitas operacionais auferidas pela empresa.

Art. 5° - Verificado o início ou o encerramento da atividade no
decorrer do período a que se refere o "caput" do art. 4 0 , a receita bruta
será apurada proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se
aplica a empresa que exerça atividade tipicamente transitória,
devidamente comprovada nos documentos fiscais e nos de sua
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constituição.

Art. 60 - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita
bruta anual, os valores correspondentes:

- a entrada de bem ou de mercadoria destinada ao ativo
permanente, incluído o serviço de transporte com eles relacionado,
respeitado o disposto no § l°do art. 40;

II - a operação de devolução de mercadoria para a origem e a
transferência de mercadoria para outro estabelecimento da mesma
empresa situado no Estado, respeitado o disposto nos § 2° e 3° do
art. 4°.
Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal,

exclusivamente para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o
inciso II do art. 21 e do abatimento do depósito previsto no inciso III do
art. 22, não serão considerados os valores referentes a:

- saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por
substituição tributária;

II - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS;
III - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em

razão do disposto no inciso Vil do art. 17;
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS;
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da

Federação.
Capítulo IV

Do Enquadramento e do Reenquadramento
Seção 1

Do Enquadramento
Art. 70 - São requisitos para o enquadramento no regime de que

trata esta lei:
- para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do

representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 4 0 , foi
igual ou inferior aos limites fixados no art. 2 0, observado o disposto no
art. 11;

II - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do
titular ou do representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda
de que a receita do ano em curso, apurada na forma do art. 4 0, não
excederá os limites fixados no art. 2°, observados a proporcionalidade
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em relação aos meses de efetivo funcionamento e o disposto no
art. 11.

Parágrafo único - Na hipótese de a receita bruta do primeiro ano de
atividade ultrapassar o limite declarado, será observado o disposto no
art. 22.

Art. 80 - O enquadramento da microempresa e da empresa de
pequeno porte será efetuado automaticamente, no mesmo exercício,
observadas as faixas de classificação definidas nos Quadros 1 e II do
Anexo 1 desta lei.

§ 1° - Os benefícios previstos nesta lei aplicam-se a partir do
enquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte.

§ 21 - Para a microempresa em início de atividade, o Poder
Executivo dispensará, no primeiro ano de funcionamento, tratamento
diferenciado e simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS.

§ 30 - O regime previsto nesta lei aplica-se, para a empresa em inicio
de atividade, a partir do enquadramento, e para a empresa já
constituída, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
enquadramento.

Seção II
Do Reenquadramento

Art. 90 - Após o primeiro ano de atividade, a empresa que perder
pela primeira vez a condição de empresa de pequeno porte em
decorrência de excesso de receita bruta poderá, mediante
requerimento, reenquadrar-se, por mais uma vez, a partir do exercício
seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às
operações ou às prestações realizadas a contar do
desenquadramento até a data do reenquadramento.

Art. 10 - O reenquadramento da microempresa e da empresa de
pequeno porte que tenham sido desenquadradas na forma prevista no
art. 17 poderá ser autorizado por mais uma única vez, mediante
comprovação do pagamento integral do crédito tributário porventura
devido ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental causado.

Capitulo V
Das Vedações

Art. 11 - Está excluída do regime desta lei a empresa:
- que participe, ou cujo titular ou sócio participe, com mais de 10%
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(dez por cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita
bruta anual global das empresas interligadas se situar dentro dos
limites fixados no art. 2 0 desta lei;

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 1999;

III - que possua estabelecimento situado fora do Estado;
IV - de transporte, ou o transportador autônomo, que, mediante

contrato, preste serviço para outra empresa transportadora;
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em

nome do seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de
parcelamento do crédito tributário;

VI - responsável, ou cujo titular ou representante legal, no exercício
de sua atividade econômica, seja responsável, pela prática de infração
à legislação ambiental;

VII - cujo titular ou sócio participem ou tenham participado do capital
de outra empresa que tenha praticado as infrações previstas no inciso
III e os atos de que tratam os incisos IV a VIII do art. 17, observado o
disposto no § 30 deste artigo.

§ 1°-O disposto no inciso 1 deste artigo não se aplica à participação
da microempresa ou da empresa de pequeno porte em central de
compras, em bolsa de subcontratação ou em consórcio de exportação
ou de venda no mercado interno.

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não se aplica
a sucursal que seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na
razão social, mesmo que continue com a marca, sob a forma de
franquia.

§ 3° - As vedações a que se referem os incisos VI e VII deste artigo
não prevalecerão, desde que a empresa ou, se for o caso, o titular ou
o representante legal tenham comprovado o pagamento integral do
crédito tributário porventura devido ou a reparação do dano ambiental
causado, se houver.

Capítulo VI
Dos Tratamentos Tributário e Fiscal

Seção 1
Dos Tratamentos Tributário e Fiscal Aplicável à Microempresa
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Art. 12 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita

ao pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma:
- a que optar pelo sistema de bases fixas fica sujeita ao pagamento

mensal do ICMS conforme disposto na coluna "d" do Quadro III do
Anexo II, de acordo com a sua faixa de enquadramento, definida no
Quadro 1 do Anexo 1, sendo-lhe vedado efetuar a transferência de
crédito de ICMS nas operações e nas transferências que realizar,
como também apropriar-se de créditos fiscais devidos nas suas
aquisições;

II - a que optar pelo sistema normal de débito e crédito:
a) terá o imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido

em cada operação relativa a circulação de mercadorias ou prestação
de serviços de transporte interestadual e de comunicação com o
montante cobrado nas anteriores, por este ou por outro Estado;

b) apurará o ICMS pelo sistema normal de débito e crédito,
resultando o valor devido a titulo de imposto da diferença a maior
entre o somatório do imposto referente às mercadorias saídas e aos
serviços de transporte ou de comunicação prestados e o somatório
cobrado relativamente à entrada, real ou simbólica, de mercadoria,
inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo
permanente, e ao recebimento de serviço de transporte ou de
comunicação, e o valor do imposto a recolher, em cada mês,
corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos percentuais fixados na
coluna "e" do Quadro III do Anexo II.

§ 1° - O valor do ICMS a pagar, se adotada a opção prevista no
inciso II do "caput" deste artigo, será obtido deduzindo-se do saldo do
ICMS a recolher os abatimentos previstos no capitulo X, observado o
disposto no art. 26.

§ 2° - Fica assegurada à microempresa que optou pelo sistema
normal de débito e crédito a realização da transferência integral do
ICMS incidente em suas operações e prestações para os seus
clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais.

§ 30 - Fica assegurado à microempresa que optou pelo sistema
normal de débito e crédito o processamento do abatimento integral,
sob a forma de crédito, do ICMS cobrado relativamente à entrada, real
ou simbólica, de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem para
uso, consumo ou ativo permanente, e ao recebimento de serviço de
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transporte ou de comunicação.
Seção II

Dos Tratamentos Tributário e Fiscal Aplicável à Empresa de Pequeno
Porte

Art. 13 - A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei
fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte
forma:

- o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou à
prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação
com o montante cobrado nas anteriores, por este ou por outro Estado;

II - o ICMS será apurado pelo sistema normal de débito e crédito,
resultando o valor devido a título de imposto da diferença a maior
entre o somatório do imposto referente às mercadorias saídas e aos
serviços de transporte ou de comunicação prestados e o somatório
cobrado relativamente à entrada, real ou simbólica, de mercadoria,
inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo
permanente, e ao recebimento de serviço de transporte ou de
comunicação, e o valor do imposto a recolher, em cada mês,
corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos percentuais fixados na
coluna 'd" do Quadro IV do Anexo II;

III - o valor a pagar será obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a
recolher os abatimentos previstos no capítulo X, observado o disposto
no art. 26;

IV - fica assegurada a transferência integral do ICMS incidente em
suas operações e prestações para os seus clientes, processando o
destaque devido em suas notas fiscais;

V - processará o abatimento integral, sob a forma de crédito, do
ICMS cobrado relativamente à entrada, real ou simbólica, de
mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou
ativo permanente, e ao recebimento de serviço de transporte ou de
comunicação.

Seção III
Das Disposições Gerais

Art. 14 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente
pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do
ICMS.
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§ 1 	O contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art.

13 terá assegurado o destaque do imposto nos documentos fiscais
que emitir.

§ 2° - O contribuinte a que se refere o § 10 fica dispensado do
estorno proporcional dos créditos do ICMS em razão das reduções do
imposto devido previstas nesta lei.

§ 30 - Exercida a opção prevista no § 1° deste artigo, o regime
adotado será aplicado a todos os estabelecimentos do contribuinte,
vedada a alteração antes do término do exercício, ressalvadas as
hipóteses de desenquadramento previstas no art. 17 ou, mediante
requerimento do interessado, por concessão fundamentada da
autoridade fazendária.

§ 40 - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado,
fica vedado, no primeiro ano de fruição dos benefícios desta lei, o
reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência.

§ 50 - A microempresa não optante do sistema de débito e crédito e
sujeita ao regime de que trata o inciso 1 do art. 12 desta lei fica
obrigada ao recolhimento do correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do diferencial de alíquota exigido em razão de aquisição
realizada em operação interestadual com contribuinte situado em
outra unidade da Federação.

§ 6° - A microempresa ou a empresa de pequeno pode que optarem
pelo Micro Geraes ficam desobrigadas do recolhimento do diferencial
de alíquota exigido em razão de operação interna com carga tributária
inferior àquela praticada nas saídas subseqüentes a que estiver
sujeito o produto, a mercadoria ou o serviço, ressalvada a hipótese
prevista no § 50 deste artigo.

§ 7° - A microempresa ou a empresa de pequeno pode que
promovam aquisição em operação interestadual com microempresa
ou empresa de pequeno pode situada em outra unidade da
Federação, sem destaque do imposto, ficam desobrigadas do
recolhimento do diferencial de alíquota.

Art. 15 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica
a:

- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária;

II - recolhimento do imposto devido por terceiro ao qual o
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contribuinte se ache obrigado em virtude de substituição tributária;

III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de
inscrição;

IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se
tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento, nem a serviço iniciado ou prestado no exterior;

V - entrada em território mineiro, em decorrência de operação
interestadual, de petróleo, de lubrificantes e combustíveis líquidos ou
gasosos dele derivados ou de energia elétrica, quando não destinados
a comercialização ou industrialização;

VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria
desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento
falso ou inidôneo;

VII - operação ou prestação de serviço desacobertada de
documento fiscal ou com documento falso ou inidôneo.

Parágrafo único - O disposto nos incisos 1 e II deste artigo não se
aplica à pessoa jurídica ou firma individual regularmente constituída e
inscrita no Cadastro do Contribuinte do ICMS que promova operações
relativas à fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas,
caramelos, 'marshmallow" e outros sabores, Código de Atividade
Econômica - CAE-26.9.1 .001, desde que seja optante do Programa
Micro Geraes e que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos
valores definidos no art. 2 0 desta lei.

Art. 16 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte são
obrigadas, na forma e nos prazos fixados em regulamento, sem
prejuízo das demais exigências legais, a:

- fazer o cadastramento fiscal;
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos

aos atos negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as
despesas, observados os prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e as que visem à
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação
ou prestação que realizar, assegurado o destaque do ICMS nas
hipóteses previstas no § 20 do art. 12 e no inciso IV do art. 13;

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na
legislação tributária.
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Parágrafo único - A microempresa ou a empresa de pequeno

porte poderão ser dispensadas da escrituração normal de livro fiscal e
da emissão dos demais documentos fiscais, conforme disposto em
regulamento.

Capítulo VII
Do Desenquadramento

Ad. 17 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de
pequeno porte aquela que:

- deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento em
razão da superveniência de situação prevista no art. 11 desta lei;

II - ultrapassar os limites de receita bruta anual previstos no art. 20,
observado o disposto nos arts. 9° e 10;

III - praticar uma das seguintes infrações:
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir

ou reduzir tributo;
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos,

na qualidade de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo
descontado ou cobrado que deveria recolher aos cofres públicos;

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de
documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com
documento falso;

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com
documento inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado
ao Fisco e for comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes
da ação fiscal;

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou
documento equivalente referente a venda de mercadoria ou prestação
de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-los em desacordo com a
legislação;

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento
referente a aquisição de mercadoria ou serviço, no prazo fixado em
regulamento;

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem
tributária, além dos previstos neste artigo;

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e
das cominações legais cabíveis;
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VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja

o verdadeiro sócio, acionista ou titular;
VII - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa

não justificada de exibição de livro ou documento de exibição
obrigatória;

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa
de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da
firma individual ou onde se encontrem bens de posse ou propriedade
da empresa.

§ 10 - O desenquadramento da microempresa ou da empresa de
pequeno porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas neste artigo e produzirá efeitos a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao da ocorrência.

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e II do "caput" deste
artigo, a microempresa ou a empresa de pequeno porte comunicarão
o fato à repartição fazendária de sua circunscrição até o 150 dia do
mês subseqüente àquele em que ocorrer o desenquadramento, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso III do '1caputn
deste artigo, o desenquadramento será determinado de ofício e
retroagirá à data da prática da infração que lhe deu origem, sem
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação
penal cabível.

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII do "caput" deste
artigo, o desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à
data da prática da infração, sem prejuízo de outras medidas de
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível.

Capítulo VIII
Das Penalidades

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem
observância do disposto nesta lei, se enquadrarem como
microempresa ou empresa de pequeno porte ficam sujeitas às
seguintes conseqüências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido, como se isenção ou redução alguma

houvesse existido, com todos os acréscimos aplicáveis à mora
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previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

II - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da
exigência do tributo com todos os acréscimos legais e do
cancelamento da inscrição, será aplicada em dobro a multa prevista
no inciso II do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
admitidas as reduções nele previstas.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, poderão ser aplicadas,
ainda, as multas por descumprimento de obrigação acessória
previstas na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.

Art. 19 - A pessoa jurídica, a firma individual ou a pessoa física que
se mantiverem enquadradas no regime desta lei mesmo tendo perdido
a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por
excesso de receita bruta ou por superveniência de situação impeditiva
prevista no art. 11, ficam sujeitas às seguintes conseqüências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido pelas operações ou pelas prestações

praticadas após o fato determinante do desenquadramento, com todos
os acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, se foro caso;

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

II - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da
exigência do tributo com todos os acréscimos legais e do
cancelamento da inscrição, será aplicada em dobro a multa prevista
no inciso II do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
admitidas as reduções nele previstas.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, poderão ser aplicadas,
ainda, as multas por descumprimento de obrigação acessória
previstas na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.

Art. 20 - A exigência do tributo, com os acréscimos e as penalidades
legais, na forma do art. 19, também se aplica no caso de a
irregularidade se referirá falta de pagamento do ICMS em decorrência
de inadequada posição nas faixas de receita bruta anual constantes
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nos Anexos 1 e II desta lei.

Capítulo IX
Das Cooperativas e das Associações de Produtores Artesanais e de

Comerciantes Ambulantes e das Associações de Agricultores
Familiares
Seção 1

Do Tratamento Tributário e Fiscal
Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e

de comerciantes ambulantes e as associações de agricultores
familiares, observado o disposto em regulamento, ficam obrigadas a:

- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou

pelos associados, apurado mediante a aplicação do percentual de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre a receita bruta global apurada
no mês anterior, observado o disposto no parágrafo único do art. 60

desta lei;
III - emitir documentos fiscais;
IV - entregar demonstrativo de apuração do ICMS;
V - entregar, anualmente, declaração de movimentações econômica

e fiscal;
VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu

cadastro;
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por

cooperado ou associado;
VIII - observar o disposto no inciso 1 do art. 12 desta lei.
§ 1°- Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do

cooperado ou do associado e a ele destinada, quando promovida pela
cooperativa ou pela associação de que faça parte, nas condições
previstas neste artigo.

§ 20 - As cooperativas e as associações de que trata este artigo
respondem, solidariamente com seus cooperados ou associados,
pelas obrigações decorrentes de operação por eles realizada.

Capítulo X
Dos Abatimentos

Seção 1
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -

rÃ
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FUNDESE

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta
lei, incluídas as cooperativas e as associações definidas no art. 30,
poderão abater do ICMS devido no período o valor correspondente ao
depósito efetuado em benefício do FUNDESE , criado pela Lei n°
11.396, de 6 de janeiro de 1994, até o limite mensal de:

- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa
relacionada no inciso 1 do art. 12;

li - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da receita bruta
mensal, pelos contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no
art. 13 desta lei;

III - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando
se tratar de cooperativa de produtores artesanais, de comerciantes
ambulantes e do contribuinte que se enquadrar no inciso II do art. 12,
observado o disposto no parágrafo único do art. 6 0 .

§ 1° - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito
será efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do
ICMS.

§ 20 - Os valores correspondentes aos depósitos efetuados serão
creditados pela Secretaria de Estado da Fazenda diretamente na
conta do FUNDESE-GERAMINAS, vedada qualquer dedução.

Seção li
Da Política de Estimulo ao Emprego

Art. 23- O contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art.
13 poderá abater mensalmente do ICMS devido o valor resultante da
aplicação do percentual previsto no Anexo III desta lei,
correspondente ao número de empregados regularmente contratados,
tomando-se como base o último dia de cada mês, observado o
disposto no art. 26 desta lei.

Parágrafo único - O abatimento previsto neste artigo fica
condicionado à comprovação da regularidade da situação dos
empregados, nos âmbitos previdenciário e trabalhista.

Seção III
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional

Art. 24 - O contribuinte a que se refere o inciso li do art. 12 ou o art.
13 poderá abater mensalmente do ICMS devido no período 50%
(cinqüenta por cento) do valor despendido a título de treinamento
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gerencial ou de pessoal vinculado a sua atividade econômica,
observado o disposto no art. 26.

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à
comprovação, perante a autoridade fazendária competente, do efetivo
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento.

§ 2° - Para os fins do disposto neste artigo, fica assegurada ao
contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art. 13 a
atualização anual do valor despendido a título de treinamento
gerencial ou de pessoal vinculado à sua atividade econômica, com
base na variação acumulada do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-Dl - da Fundação Getúlio Vargas,
observados os dozes meses do exercício imediatamente anterior.

Seção IV
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias

Art. 25 - O contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art.
13 poderá abater mensalmente do ICMS devido no período até 45%
(quarenta e cinco por cento) do valor despendido a titulo de
investimento em máquinas, equipamentos, "softwares", "hardwares",
instalações ou aquisição de novas tecnologias necessários ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto
no art. 26.

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem
pelo prazo mínimo de doze meses contados da data de sua aquisição,
observado o seguinte:

- ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a
contar da data de sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput"
deste artigo será cancelado a partir do mês em que for efetuada a
venda;

II - na hipótese do inciso 1, o valor, monetariamente atualizado,
equivalente ao dos abatimentos efetuados será recolhido por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 20 - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título,
suspende automaticamente a utilização do benefício correspondente
ao bem objeto da transferência, observado, se for o caso, o disposto
nos incisos 1 e II do § 1° deste artigo.

§ 30 - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
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-, cuja utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária,
o limite de abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem
por cento) do valor de aquisição, observado o seguinte:

- o benefício alcança também o valor dos acessórios necessários
ao funcionamento do equipamento, incluído o leitor ótico de código de
barras;

II - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o
início da efetiva utilização do equipamento;

III - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois
anos, a contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que
trata este parágrafo será cancelado a partir do mês em que for
efetuada a venda;

IV - na hipótese do inciso III, o valor, monetariamente atualizado,
equivalente ao dos abatimentos efetuados será recolhido por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 40 - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer titulo,
suspende automaticamente a utilização do benefício correspondente à
aquisição do equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos
incisos III e IV do § 3 0 .

§ 50 o contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art. 13
poderá atualizar o valor do incentivo definido no "caput" deste artigo
com base na variação acumulada do IGPI-DI ou de índice oficial que
venha a substituí-lo.

Seção V
Das Disposições Gerais

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25
não poderá ultrapassar SO% (cinqüenta por cento) do valor apurado
na forma do inciso II do art. 12 ou do art. 13.

§ 1° - Os abatimentos de que tratam os arts. 22 a 25 serão
efetuados a partir do mês em que ocorrer a opção por eles.

§ 20 - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 30 - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de
desenquadramento previstas no art. 17, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte terá os benefícios previstos neste capítulo
cancelados.

§ 4° - Verificada a infração de que trata o inciso III do art. 17, serão
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suspensos os benefícios previstos neste capítulo, a partir do
recebimento do auto de infração, até a quitação ou o parcelamento do
crédito tributário decorrente.

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-
se pela perda do direito ao abatimento das parcelas que seriam
deduzidas do ICMS devido, na forma disposta neste capítulo, durante
o período em que vigorar a suspensão.

Capítulo Xl
Do Apoio Crediticio

Art. 27 - Para assegurar o apoio creditício necessário à aplicação
desta lei, fica a Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, alterada nos
termos dos arts. 29 e 30 desta lei.

Capítulo XII
Do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte
Art. 28 - Fica criado o Fórum Permanente da Microempresa e da

Empresa de Pequeno Porte, cabendo aos seus membros, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação desta lei, eleger o
Presidente e o Secretário, bem como aprovar o seu regimento interno.

§ 1° - São atribuições do Fórum Permanente da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte:

- acompanhar e monitorar a divulgação e a implantação do
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro
Geraes -;

II - acompanhar e monitorar as linhas de crédito específicas,
setoriais e regionais, e os programas estruturados e implantados no
FUNDESE, em especial, os financiados pelas contribuições dos
contribuintes que optaram pelo Micro Geraes;

III - assessorar a formulação de políticas de apoio e fomento ao
segmento dos pequenos negócios mineiros, propondo ajustes e
aperfeiçoamentos necessários à sua implementação;

IV - implementar ações que levem à consolidação e à integração dos
diversos programas de apoio ao segmento das microempresas e das
empresas de pequeno porte.

§ 2° - Compete ao Fórum de que trata este artigo acompanhar e
avaliar a implementação efetiva desta lei, visando ao seu cumprimento

rÁ



160
e aperfeiçoamento.

§ 3° - São membros integrantes do Fórum Permanente da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

- um representante da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;

III - um representante da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG -;

IV - um representante da Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais - FCEMG -;

V - um representante da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG -;

VI - um representante da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG -;

VII - um representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG -;

VIII - um representante da Federação das Associações Comerciais
do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS.

Capítulo XIII
Disposições Finais

Art. 29 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 11.396, de 6
de janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, com o
objetivo de dar suporte financeiro aos programas de fomento e
desenvolvimento das microempresas, das empresas de pequeno
porte, das médias empresas e das cooperativas localizadas no
Estado, bem como de instituir para elas linhas de crédito específicas,
setoriais e regionais.

Art. 3°- ..................................................
III - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos

concedidos com recursos do fundo, ressalvados os retornos
originados das operações financiadas por recursos das doações
destinadas ao Programa de Apoio Crediticio ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
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Minas Gerais - FUNDESE - GERAMINAS -, regulamentado pelo
Decreto n° 39.755, de 21 de julho de 1998, os quais integrarão o
mencionado Programa GERAMINAS, bem como os rendimentos das
aplicações temporárias de caixa, que integrarão as linhas de crédito
específicas, setoriais e regionais, dos programas de fomento ao
desenvolvimento e terão a sua destinação definida em reunião do
Grupo Coordenador, cuja ata será publicada no órgão oficial dos
Poderes do Estado, sendo que os valores correspondentes aos
retornos serão creditados pela Secretaria de Estado da Fazenda
diretamente na conta do FUNDESE-GERAMINAS, vedada qualquer
dedução;

Art. 50 - ................................................
VI - os juros serão de, no máximo, 3% a.a (três por cento ao ano),

mais a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Art. 30 - Fica revogado o inciso V do art. 50 da Lei n° 11.396, de 6 de

janeiro de 1994.
Art. 31 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente

pela variação do IGP-Dl, observados os doze meses do exercício
imediatamente anterior.

Art. 32 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio
a ser celebrado com entidade representativa de classe de
contribuintes, visando à simplificação de procedimento relacionado
com o cadastramento fiscal da microempresa ou da empresa de
pequeno pode.

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa
em qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na
repartição fazendária, os livros e documentos fiscais exigidos para as
providências cabíveis.

Ad. 33 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado dispensarão tratamento especial à microempresa e à empresa
de pequeno pode, assim definidas nesta lei, na compra de material de
consumo e de equipamento permanente.
Ad. 34 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à

microempresa e à empresa de pequeno pode, no que couber, as
disposições da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e a
legislação relativa ao ICMS.
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Art. 35 - O pagamento do imposto devido de conformidade com

esta lei será efetuado sessenta dias após o mês de competência de
apuração do imposto.

Art. 36 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no 'caput' deste artigo
sem que tenha ocorrido a regulamentação da lei, aplicar-se-ão
automaticamente os valores das faixas de enquadramento definidos
nos Quadros 1 e II do Anexo 1 e III e IV do Anexo II desta lei.

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 2002.

Art. 38 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, mantidas as
disposições relativas ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor
rural e ao produtor rural de pequeno porte previstas na Lei n° 10.992,
de 29 de dezembro de 1992.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Antônio Carlos Andrada

Anexo 1
(a que se refere o art. 20 da Lei n°, de de de 2001)

Quadro 1
Microempresa

* - O Quadro 1 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
6.6.2002.

Quadro II
Empresa de Pequeno Porte

* - O Quadro II foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
6.6.2002.

Anexo II
(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei n° ,de de de 2001)

Quadro III
* - O Quadro III foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
6.6.2002.

Quadro IV
* - O Quadro IV foi publicado na edição do 'Diário do Legislativo" de
6.6.2002.

Anexo III
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(a que se refere o art. 23 da Lei n°, de de de 2001)

* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.6.2002.

Justificação: Com este substitutivo, que tem por base o projeto de lei
elaborado pelo Deputado Chico Rafael, aprovado por esta Casa e
vetado pelo Governador do Estado, a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais terá a oportunidade de resgatar os anseios
das microempresas e das empresas de pequeno porte do Estado,
cujas demandas foram apresentadas na Comissão Especial do Micro
Geraes, visto que o Projeto de Lei n° 1.936/2001 não atende às
necessidades do setor mineiro de pequenos negócios.

O Projeto do Deputado Chico Rafael foi produzido em parceria com
a sociedade mineira e negociado com o Governo do Estado durante
as reuniões da Comissão Especial do Micro Geraes.

Diante da relevância da matéria e dos motivos ora apresentados,
solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do substitutivo que
ora apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°2
Altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n° 13.437, de 30

de dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ..................................................

- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal e de comunicação, com receita bruta anual
acumulada igual ou inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e sob esse titulo inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal e de comunicação, com receita bruta anual
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acumulada superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e
igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta
mil reais).

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar
receita bruta anual acumulada superior a R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) será reclassificada, a partir do mês
subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a
respectiva faixa de classificação.

§ 2° -	....................................................
- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e

inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo
com a sua nova faixa de classificação;

Art. 80 - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite de
R$ -1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS
relativo às operações ou às prestações realizadas no período
compreendido entre a data do desenquadramento e a do
reenquadramento.

Art. 90 - o reenquadramento da microempresa ou da empresa de
pequeno porte que tenha sido desenquadrada na forma prevista no
art. 16 poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de
decorrido o prazo de um ano, contado da data do desenquadramento,
mediante comprovação do pagamento integral do crédito tributário
porventura devido.

Art. 11 - ..............................................................
- sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota

constante do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, prevista para a mercadoria ou serviço, ressalvado o disposto no
§ 3°;

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS
no valor correspondente a R$25,00 (vinte e cinco reais) e dispensada
do pagamento do valor previsto no inciso 111 do artigo anterior.
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Art. 16-..........................................................
II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.440.000,00

(um milhão quatrocentos e quarenta mil reais);

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que tendo perdido a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte por
ultrapassar o limite de receita bruta de R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais), ou, por superveniência de situação
impeditiva prevista no art. 10, mantiver-se enquadrada no regime
desta lei, sujeita-se:

Art . 20 - ..........................................................
- as cooperativas e associações de produtores artesanais e de

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas sem estabelecimento
fixo que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou
inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar
que realizem operações em nome dos associados que,
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a
R$ -180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Art. 22 - ........................................................
- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa;

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor
despendido a título de investimento em máquinas, equipamentos,
instalações ou aquisição de novas tecnologias, necessários ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto
no art. 26.

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25
não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor apurado na
forma do inciso IV do art. 11.".

Art. 20 - O art. 11 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, fica
acrescido dos § 2° e 3°, passando seu parágrafo único a constituir o
§ 1°, com a seguinte redação:
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1° - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo

devedor, apurado na forma do inciso IV, os abatimentos previstos no
Capítulo X, observado o disposto no art. 26.

§ 20 - O pagamento da parcela devida, apurada na forma dos incisos
1 e II, efetivar-se-á no segundo mês subseqüente ao de sua apuração.

§ 30 - Nas hipóteses em que a aliquota interna seja igual à aliquota
interestadual, não haverá remanescente a ser recolhido na forma do
inciso 1 deste artigo.".

Art. 3°- O art. 26 da Lei n°13.437, de 30 de dezembro de 1999, fica
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 26 - .....................................................
§ .... - Os abatimentos de que tratam os arts. 23 a 25 serão

estendidos às microempresas, no limite dos valores apurados na
forma dos incisos 1 e II do artigo 11.".

Art. 40 - Os Anexos 1 e II da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de
1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Anexo 1
(a que se refere o inciso III do art. 11 da Lei n°13.437, de 30 de

dezembro de 1999)
* - O quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.6.2002.

Anexo II
(a que se refere o art. 23 da Lei n° 13.437 de 30 de dezembro de

1999)
* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.6.2002.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para
produzir efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao de sua
publicação.

Parágrafo único - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder
Executivo até a data fixada no "caput" deste artigo.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
seguintes dispositivos da Lei n° 13.437 de 30 de dezembro de 1999:

- os incisos VI e VII e § 3 0, todos do art. 10;
II - os incisos III a VIII e os % 3 0 e 40, todos do art. 16;
III - os § 4° e 5° do art. 26.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
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Chico Rafael
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
dois substitutivos, um do Deputado Antônio Carlos Andrada, que
recebeu o n° 1, e um do Deputado Chico Rafael, que recebeu o n° 2, e
que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com os substitutivos à Comissão de Fiscalização Financeira,
para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.707/2001

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 e dá outras providências.

Art. 1° - Os municípios enumerados no anexo da Lei n° 12.995, de
30 de julho de 1998, terão prazo de um ano contado da publicação
desta lei para manifestarem formalmente à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração seu interesse pela doação ou
pela reversão do imóvel a cada um destinado.

Art. 20 - O art. 1° da Lei n° 12.995, de 30 de julho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou fazer reverter
aos municípios onde se situam os seguintes imóveis relacionados no
anexo desta lei:

- os destinados à construção de praças de esportes;
II - os que contém as praças de esportes.
Parágrafo único - A alienação dos imóveis de que trata o "caput"

deste artigo condiciona-se à sua utilização como centros de prática de
esporte e de lazer.".

Art. 30 - O anexo a que se refere o art. 1° da Lei n° 12.995, de 30 de
julho de 1998, fica acrescido das seguintes ordens:
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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 Esportes 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
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 Jaques 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 Sã
Endereço: Fazenda Brejo das Almas
Atual utilização: praça de esportes
Ordem: 144
Município: Guaranésia
Endereço: Praça Getúlio Vargas, n° 65 - Centro
Atual utilização: praça de esportes
Ordem: 145
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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
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, n°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, n° 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
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Endereço: Av Pedro Sabino s/n°
Atual utilização: Praça de Esportes Quincas Maciel
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade

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° turno,
o Substitutivo n° 1, do Deputado Antônio Andrade, ao Projeto de Lei n°
1.707/2001, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PI- -

Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Miguel Martini, Líder do
PSB - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Ermano Batista, Líder da
Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado substitutivo do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que recebeu o n° 1, e por conter
matéria nova vem acompanhado de Acordo de Líderes; e que, nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, o Substitutivo n° 1
será votado independentemente de parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2001, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a sinalização de locais de
interesse ecológico. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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 e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido
em 1° turno. Em discussão, o projeto.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

finalmente temos a oportunidade de discutir e votar um dos projetos
sociais mais importantes do Estado na administração do Governador
Itamar Franco. Trata-se de autorização legislativa para que o Estado
possa firmar convênio com o BIRD e aplicar recursos próprios e da
comunidade num projeto que será destinado exclusivamente ao Norte
de Minas e ao vale do Jequitinhonha, com o intuito de combater a
pobreza. Quando digo que finalmente temos esta oportunidade digo e
reforço que esse projeto está estribado e fundamentado num passado
que tivemos em Minas Gerais, quando, na administração do
Governador passado, celebramos o projeto de apoio ao pequeno
produtor rural, que proporcionou a milhares de pequenas propriedades
rurais e associações comunitárias a oportunidade ímpar de aplicar
recursos para a recuperação do trabalhador rural, verdadeira
valorização do homem do campo. E, nesse passado, a experiência
mostra e autoriza não só a votar no projeto, como também a defender
essa proposta do Governador que certamente fará diferença na região
do Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha. Foram pequenas
propriedades rurais eletrificadas com recursos a fundo perdido, as
Prefeituras entravam com a contrapartida da mão-de-obra e do
transporte de materiais e tivemos centenas e centenas de pequenas
propriedades com suas eletrificações rurais. Muitas outras puderam
adquirir os tratores e implementos agrícolas, revolucionando a ajuda
ao pequeno produtor rural. Hoje, essas associações, com orgulho e
embasadas nesse passado vitorioso, deram um salto de qualidade e
caminham com suas próprias pernas. Foram estradas cascalhadas,
pontes construídas e reconstruídas, enfim, foi a oportunidade que
faltava para que o Norte de Minas tivesse acesso a esses recursos e
pudesse fazer a grande diferença. E importante salientar que esse
projeto foi apresentado na Casa há alguns meses e encontra-se
vagando de comissão em comissão. Houve períodos em que foi
literalmente engavetado e cobramos - eu, a bancada do Norte e, de
maneira especial, o Deputado João Batista de Oliveira, que cobrou
várias vezes - que esse projeto pudesse chegar ao Plenário. Hoje está
sendo discutido em 2 0 turno e será votado, se Deus quiser, ainda hoje
ou, no mais tardar, amanhã. Após a votação desse projeto,
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poderemos dar resposta a centenas de associações comunitárias
rurais, a dezenas de Prefeituras que esperam essa grande
oportunidade. Sabemos que o combate à pobreza do Norte de Minas
e do Jequitinhonha tem a obrigação de sair da retórica e partir para a
prática. O Governo solicita autorização legislativa para contrair
empréstimo da ordem de US$70.000.000,00, em torno de
R$200.000.000,00, e colocará como contrapartida do Tesouro do
Estado cerca de US$15.000.000,00 e a contrapartida das Prefeituras
e das associações em torno de US$8.400.000,00, recursos mais do
que suficientes se forem bem empregados e administrados. Sabemos
que isso vai ocorrer porque a fiscalização do Banco Mundial e a
seriedade das Prefeituras e dos pequenos produtores são exemplo
suficiente para que essa Casa possa dar essa grande oportunidade ao
Norte de Minas e ao vale do Jequitinhonha. Temos a certeza absoluta
de que é a reedição do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural - o PAP II -, tão prometido e que infelizmente não saiu do
discurso.

Com certeza votaremos maciçamente. Peço o apoio dos outros
parlamentares em meu nome e no da nossa bancada do Norte de
Minas e do vale do Jequitinhonha. Tomo a liberdade de pedir também
o apoio dos companheiros em nome do Deputado João Batista de
Oliveira. Vejo o Deputado Marco Régis, do Sul de Minas, que nos tem
acompanhado nas caminhadas pelo Norte. Tenho a certeza de que os
Deputados do Triângulo, da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
da Zona da Mata, ombrearão com nossa bancada, na votação em
regime de urgência desse projeto. Esperamos que o Sr. Governador
Itamar Franco honre o seu compromisso e anuncie, ainda neste mês
de junho, a reedição do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural.
Com certeza absoluta, as dezenas de cartas e ofícios que

recebemos diariamente terão, a partir de agora, uma resposta, porque
é recurso novo, garantido, que tem a experiência de um passado
vitorioso e certamente fará grande diferença para a nossa região.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Ilustre Deputado Carlos
Pimenta, agradeço a oportunidade que V. Exa. me concede de
comentar o pronunciamento que neste momento profere sobre o
projeto em que o Governador do Estado solicita autorização ao Poder
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Legislativo para contrair empréstimo junto ao BIRD, para
aplicações no PAP II. Gostaria que V. Exa., Deputado atuante de
Montes Claros e de toda região norte mineira, detalhasse os critérios
seguidos no PAP 1, para que possamos acompanhar a aplicação do
FAP II.

Sou useiro e vezeiro em repetir nesta tribuna que não me julgo
Deputado distrital. Não sou Deputado de Muzambinho, que é minha
principal base, do Sudoeste de Minas, mas sou majoritário em
Esmeraldas, na grande Belo Horizonte, em Berilo, no vale do
Jequitinhonha. Isso se deu através do meu trabalho de andanças por
este Estado e de escolher determinadas localidades para realizar um
trabalho para que pudesse conhecer todas as regiões.

V. Exa., que agora também freqüenta o Sul de Minas e está fazendo
trabalho político em Alfenas, percebe que fazer política em todo o
Estado nos dá maior satisfação, porque passamos a conhecer a
realidade do Estado. Quando os projetos chegam ao Plenário e não
temos tempo de acompanhá-los todos nas comissões, porque cada
um está comprometido com a sua comissão, temos essa
oportunidade.

Se somos um Deputado comprometido com todo o Estado, devemos
estar preparados para votar tais projetos no Plenário da Assembléia
Legislativa. Por isso o parabenizo por essa intervenção e gostaria que
V. Exa detalhasse os benefícios e os critérios que levaram ao PAPP 1.
Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (continuando) - Agradeço, Deputado
Marco Régis. Para deixar bem claro e externar nossa satisfação com
esse projeto, gostaria de fazer a exposição de motivos do Governador
Itamar Franco, quando solicita essa autorização legislativa. Na sua
exposição, o Sr. Governador diz o seguinte: (- Lê:)

"Na região mineira do Nordeste, encontra-se uma das maiores
concentrações de pobreza do Estado de Minas Gerais, detentora de
indicadores socioeconômicos extremamente precários, com carência
generalizada de infra-estrutura social básica e produtiva,
representando uma das regiões mais pobres do País.

A situação social da região está bem sintetizada nos valores do
Indice de Desenvolvimento Humano - IHD -, onde cerca de 90% dos
municípios se classificam como abaixo do desenvolvimento humano,
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ou seja, abaixo do parâmetro de 0,5, médio desenvolvimento
humano."

É importante que o Governo reconheça não só a pobreza, porque
tenho dito por várias vezes que o Norte de Minas, e o Jequitinhonha
não são uma região pobre, mas uma região desassistida, uma região
que tem no Governo do Estado e no Governo Federal, em todos os
governos de tantos e tantos anos, uma falta de assistência muito
grande. O Governo tem com o Norte de Minas e o vale do
Jequitinhonha uma dívida que se acumulou por várias e várias
legislaturas, por vários e vários governos. Agora vejo o início do
resgate dessa divida com nosso povo norte-mineiro. (- Lê:)

"A precariedade dessa região torna-se mais acentuada por estar
localizada no semi-árido, apresentando baixo potencial de fertilidade
da terra e escassez de recursos hídricos, que se tornam cada vez
mais problemáticos, seja pela insalubridade, seja pelo assoreamento
das fontes restantes, inclusive dos grandes rios, como, por exemplo, o
Jequitinhonha, o Verde Grande e o Gorutuba, rios esses que já
tiveram grande potencial hídrico, restando hoje praticamente o rio São
Francisco, mesmo assim já bastante assoreado."

Essa exposição de motivos, na verdade, torna-se quase que uma
confissão da falta de investimento dos vários Governos. Pela primeira
vez, vejo o Governador Itamar Franco desencadear um processo de
respeito a essa região. Estamos vendo que nossos rios, como o
próprio Governo disse, são rios que há poucos anos eram rios
caudalosos, com grande potencial hídrico, e hoje estão morrendo, O
Verde Grande, um dos principais rios do Norte de Minas, está à morte,
numa situação quase que irreversível, tanto assim é, que o Governo
Federal e o Governo do Estado se esforçam para a construção da
barragem do rio Congonhas, para abastecer Montes Claros e
perenizar o rio Verde Grande, anteriormente um dos mais caudalosos
do Norte de Minas. (- Lê:)

"As intervenções feitas na região, em que pese aos esforços
governamentais em desenvolver ações bem-sucedidas para a
redução da pobreza no Estado, particularmente na implementação do
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP-MG -,
articulado com outros programas e projetos estaduais ou municipais,
apontam para a necessidade da continuidade dessas ações, porque
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as causas da pobreza, historicamente acumuladas, ainda não
foram superadas na sua essência."

E necessário que se coloque o dedo na ferida, que se promova uma
ação verdadeira para realmente darmos essa assistência ao nosso
povo.

Gostaria de chamar a atenção, Deputado Marco Régis, para esse
tópico da exposição de motivos do Governador. (- Lê:)

"Financiar pequenos empreendimentos comunitários significa
realizar investimentos direcionados a aumentar a produção e a
produtividade, gerar empregos e, ainda, implementar projetos
relevantes de infra-estrutura social, de maneira a permitir uma melhor
qualidade de vida ao público beneficiário, mantendo a população no
seu local de origem.

E com esse objetivo que o Governo Estadual implementou as ações
do PAPP-MG, no período de 1993 a 1997, com recursos de
empréstimos feitos junto ao Banco Mundial, executando 1.844
projetos comunitários, aportando recursos da ordem de
R$56.000.000,00, beneficiando 113 mil famílias." Isso com,
praticamente, 1/4 dos recursos que serão colocados à disposição do
Norte de Minas e do Jequitinhonha. O PAPP II terá quatro vezes mais
recursos que o PAPP 1. Vejam a grandiosidade do projeto de que hoje
fazemos a defesa, esperando que seja votado ainda nesta semana,
honrando-se os compromissos do Governador Itamar Franco. (- Lê:)

"Os estudos de avaliação do Programa, cujos termos de referência
foram elaborados pelo Banco Mundial, indicaram desempenho
satisfatório na execução dos projetos implantados no âmbito do
PAPP-MG, contribuindo de forma concreta para minimizar as
dificuldades enfrentadas pela população rural da região do Norte de
Minas, no período de 1993 a 1997. O Governo Estadual pretende
destinar recursos financeiros para as regiões mais deprimidas do
Estado, procurando reduzir a pobreza rural na região mineira do
Nordeste, buscando, com isso, incrementar o desenvolvimento
regional a fim de diminuir as disparidades intra-regionais e reverter o
quadro de estagnação econômica em que se encontra, cujo maior
reflexo são os desequilíbrios sociais, com a migração de seus
habitantes no sentido campo-cidade, que é o êxodo rural, acarretando
a transformação acelerada das cidades - enormes periferias urbanas,
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concentração fundiária e favelização rural e urbana." Há pouco
tempo, cidades como Janaúba, com 80 mil habitantes, e Januária,
com 80 mil habitantes , não tinham favelas. Hoje, as periferias das
cidades de médio porte do Norte de Minas estão exatamente iguais às
de Montes Claros e dos grandes centros, como Belo Horizonte. (- Lê:)

"Para tanto, desde 1999, a SEPLAN-MG, através da SUDENOR,
resgatou o processo de entendimentos com a Secretaria de Assuntos
Internacionais - SEAIN - do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com vistas à viabilização do Projeto de Combate à Pobreza
Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR-MG -, PAPP II,
culminando com a elaboração da carta-consulta do referido Projeto,
que foi apresentada à Comissão de Financiamentos Externos -
COFIEX -, vinculada ao Governo Federal, onde foi apreciada e
aprovada, conforme resolução daquela Comissão, com a data de
12/3/2001." O Governo Federal teve, praticamente, um ano e dois
meses para análise da carta-consulta do Governo do Estado, que só
agora é liberada, numa demonstração de falta de consideração e de
respeito para com Minas Gerais nesse e em outros programas
importantes, como o PRODETUR, do Nordeste, que prevê aporte de
recursos de R$196.000.000,00. O Governo Federal discriminou Minas
Gerais com sua falta de sensibilidade relativamente à análise das
pretensões do nosso Estado. (- Lê:)

"A COFIEX recomendou a aprovação para que o Estado de Minas
Gerais possa contrair empréstimo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, Banco Mundial, da ordem
de US$70.000.000,00, em duas etapas, que, somados às
contrapartidas do Estado de Minas Gerais, de US$15.200.000,00, e
das comunidades beneficiárias, de US$8.400.000,00 - oferecidas em
trabalho, em materiais ou em espécie -, perfazem o total de
US$93.600.000,00, que serão aplicados em aproximadamente 3.700
projetos de investimentos comunitários, não reembolsáveis, de
natureza econômica, social e de infra-estrutura básica, atendendo aos
interesses das comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres
da região mineira do Nordeste - Norte de Minas e vales do
Jequitinhonha e do Mucuri -, beneficiando cerca de 186 mil famílias."

A partir da aprovação, o BIRD iniciou os entendimentos com a
SEPLAN e a SUDENOR, buscando os subsídios necessários para a
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preparação da missão oficial do Banco Mundial ao Estado,
realizada no período de 15 a 23 de agosto próximo passado, que
representou o marco inicial das negociações para a contratação do
Projeto entre o Governo e o BIRD e na qual, além dos contatos
institucionais, foram realizadas visitas às regiões que serão atendidas
pelo Projeto, sendo avaliados o perfil dos municípios e comunidades e
a situação dos projetos implantados, pela SUDENOR, no âmbito do
PAPP 1, bem como os arranjos institucionais para a execução do
Projeto em negociação.

Assim, para dar prosseguimento às negociações e em obediência à
Constituição Estadual, art. 90, inciso XVIII, faz-se necessária a
aprovação do anteprojeto de lei autorizativa para o Poder Executivo
contratar o empréstimo junto ao BIRD. Belo Horizonte, de outubro de
2001. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.".

E essa a exposição de motivos do Governo de Minas.
Quero cumprimentar, de maneira especial, o Governador Itamar

Franco e o Secretário Frederico Penido, que muito nos ajudou e não
mediu esforços, deslocando-se quantas vezes foram necessárias ao
Norte de Minas para participar de reuniões com os nossos Prefeitos e
Vereadores.

Sinto-me feliz e, embora o Plenário não apresente o quórum
necessário para votação desse projeto, vamos manter contato com os
nossos companheiros Deputados. Pedimos à bancada norte-mineira
que nos auxilie nesse contato para que na reunião de amanhã, dia 5
de junho, possamos fazer justiça a mais de 380 mil famílias que serão
beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. E
uma promissória social, assinada com a nossa região, que o
Governador Itamar Franco rasga. Queremos ser eficientes e
acreditamos que vamos ser, para que esses recursos possam chegar
a Minas Gerais ainda neste ano e possamos iniciar mais um processo
de transformação social no Norte de Minas. Fico feliz em fazer esse
anúncio, em me comunicar com o Norte mineiro e ficarei mais ainda
com a aprovação do PAPP II, prevista para amanhã, data que se
tornará inesquecível para o Norte de Minas e o Jequitinhonha. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Braga.
O Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, senhoras e senhores, ocupo a tribuna para participar da
discussão desse projeto, em virtude de sua importância para o Norte
de Minas e o vale do Jequitinhonha, mesmo tendo ouvido atentamente
as palavras do Deputado Carlos Pimenta, que demonstrou a
importância da aprovação desse projeto. Estamos nesta Assembléia
há mais de 12 anos e participamos ativamente do PAPP 1, ora
apresentando projetos, ora lutando junto aos órgãos do Estado para
carrear recursos para os nossos municípios, melhorando a
"performance" dos representados e dos nossos companheiros
políticos.

Não podemos deixar de manifestar nossa satisfação em discutir o
mérito desse projeto, ao mesmo tempo em que temos a certeza de
que encontra guarida em todos os Deputados e será aprovado por
esta Casa.

Estamos acostumados a falar aqui da pobreza e das dificuldades
sociais, O Deputado Carlos Pimenta diz que o Norte de Minas não é
pobre, porém vemos, em todo o projeto, a palavra pobreza, e todos
reconhecem que o Estado possui regiões diferenciadas, sendo claro
que a região Norte encontra-se em estágio inferior de
desenvolvimento. E é dever constitucional dos Governos estabelecer
políticas compensatórias, a fim de eliminar essas desigualdades, ou
seja, está na Constituição que é dever dos que são escolhidos pelo
voto popular para governar o Brasil a tentativa de igualar as regiões.

Atualmente, assistimos a uma política na contramão da história,
praticada, principalmente, pelo Governo Federal. Esse projeto tramita
na Casa há certo tempo, e, embora tenhamos manifestado nossa
satisfação em discuti-lo hoje, é lamentável verificar que chega à
Assembléia para sua aprovação apenas no final do Governo Itamar
Franco. Fizemos todo o esforço necessário e desejamos
ardentemente que esse projeto fosse aprovado com maior
antecedência, a fim de que pudéssemos, juntamente com o
Governador, lutar para que os recursos do Banco Mundial chegassem
a Minas Gerais e fossem aplicados.

Estamos vivendo um tempo em que o Governo Federal não está
preocupado com a melhoria da qualidade de vida das populações
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mais pobres nem com a diferenciação de estágios de
desenvolvimento, mas, sim, com sua imagem junto à comunidade
internacional, O Governo, cada vez mais, está alienando nossas
riquezas com a finalidade de fazer pagamentos à comunidade
internacional, não se importando com o fato de isso trazer a miséria e
o sofrimento para o povo do Brasil e, em Minas, principalmente para o
povo da região Norte.

Por essa razão temos abominado a política praticada pelo Governo
Federal, por estarmos vendo, na prática, o sofrimento que tem
imposto às populações mais carentes do País, principalmente pela
falta de políticas compensatórias para alavancar o desenvolvimento
da região Norte e Nordeste de Minas.

Agora, temos nova política estabelecida pelo Governo, já no apagar
das luzes, política essa do tipo filantrópico, a fim de tentar aliviar o
sofrimento dessas populações. Certamente não podemos, de todo,
ficar contra ela, mas temos que estar cientes de que não pode ser
repetitiva, de que é meramente um paliativo para termos tempo de
estabelecer políticas públicas capazes de sanar esse grave problema
que tanto infelicita a população brasileira, sobretudo a mais pobre.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Estou acompanhando o
pronunciamento de V. Exa., nosso companheiro do PMDB e desejo
ressaltar a sua rara sensibilidade para os assuntos referentes à área
social, mostrando-se especialmente indignado ante essa política
devassa do Governo Federal contra os mais pobres. Parece-me que
este Governo neoliberal quer mesmo acabar com a pobreza, mas de
outra maneira, não da forma social e correta como deveria. Parece-me
que deseja acabar com os pobres, e não, com a pobreza, para que,
de maneira radical, deixem de existir em nosso País. Mas sabemos
que a maneira correta seria melhorar a condição de vida do povo.
Esse empréstimo do Banco Mundial, que estamos analisando, dá
condições para que sejam liberados os recursos, por meio do
chamado PAPP II, para a região mineira da ADENE, que engloba o
Norte de Minas e o Jequitinhonha. V. Exa. e eu somos vinculados
umbilicalmente a essas regiões. Neste final de semana, estivemos em
Pedra Azul, que, no último sábado, completou 90 anos de
emancipação. Nessa ocasião, houve inauguração de diversas obras.
A mais importante foi a implantação do curso superior gratuito de
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Educação Física da UNIMONTES. A UNIMONTES será implantada
em Pedra Azul, como já o foi em Almenara. A presença da
UNIMONTES no vale do Jequitinhonha é um ponto fundamental para
o funcionamento regular da vida da região, para o respeito ao povo e
para a melhoria da sua condição de vida. O Reitor José Geraldo de
Freitas Drumond assinou o edital do vestibular, que será realizado no
meio do ano, cumprindo compromisso do Governador Itamar Franco.
Verificamos que um projeto como esse, aprovado, dará condições
para que as pequenas comunidades, as mais pobres, especialmente
aquelas com o IDH mais baixo do País, localizadas no Norte de Minas
e no Jequitinhonha, possam receber a verba e o apoio para saírem da
linha de pobreza, que é vexatória e constitui verdadeira chaga social
em nosso País. Ainda verificamos essa pobreza extrema na região do
Norte de Minas e do Jequitinhonha. Por essa razão, faço coro com o
clamor de V. Exa., denunciando o Governo Federal insensível e
buscando alternativas, como o Governador Itamar Franco está
buscando com esse projeto, a fim de que o recurso seja suficiente
para atender às pequenas comunidades, por meio do PAPP II.

Finalmente, lembro a V. Exa. e àqueles que nos acompanham pela
TV Assembléia que acabamos de apor emenda modificando o art. 8°
do Projeto de Lei n° 1.926, dando também ao IDENE, além da
Secretaria do Planejamento, a possibilidade de destinar os recursos
às comunidades carentes. Por meio de emendas apostas na última
hora nesta Casa, somente a SEPLAN ficou com a prerrogativa de
proceder à distribuição das verbas. Mas essa Secretaria não tem
orçamento para distribuir às populações e não tem essa função
executiva e orçamentária de liberar os recursos. Então, o IDENE
também deverá ter possibilidade de distribuir esses recursos, porque,
por meio dele, os recursos do Banco Mundial serão distribuídos.
Esperamos contar com o apoio de V. Exa. e dos demais pares desta
Casa para a aprovação dessa emenda que tivemos de fazer no 20
turno. Para isso, contamos com o apoio da maioria das Lideranças do
Colégio de Líderes, para que pudéssemos apresentar, já nessa fase,
mas não a destempo, essa emenda, que, aprovada, aperfeiçoará o
projeto, porque dará condições ao IDENE para ser o órgão repassador
das verbas às comunidades mais carentes da nossa região. Perdão
pelo alongamento do aparte, mas foi feito no vivo interesse de
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secundar V. Exa. naquilo que está tão bem expondo.

O Deputado José Braga* - Deputado Luiz Tadeu Leite, a sua
participação só vem honrar o meu discurso e colaborar com ele, já
que V. Exa. é um dos parlamentares mais brilhantes e respeitados
desta Assembléia. Lídimo representante daquela região, sabe até
melhor do que eu das necessidades e da importância fundamental
que tem esse projeto para que possamos começar a pensar
novamente no avanço social para aquela região. V. Exa. tem o nosso
apoio para as suas emendas e, com certeza, também o dos colegas
desta Casa.

Volto a dizer que a nossa participação é mais para manifestar a
nossa alegria e a esperança de que possamos, o mais rápido
possível, aprovar esse projeto. Que as autoridades competentes
tenham êxito e, com brevidade, possam levar a cabo a missão de
trazer esses recursos para Minas Gerais.

O Norte de Minas, o Jequitinhonha e todas aquelas regiões que
agora estão englobadas na área da ADENE esperam, ansiosamente,
esses recursos, como sei que os espera a minha região. Sou
questionado freqüentemente pelos Vereadores, pelos agentes
políticos, por aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, se
interessam pelo desenvolvimento da nossa região e pelo aporte de
recursos a ela, para que também possam, junto com os seus
representados, inaugurar obras que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida do povo do Norte de Minas. Com  certeza,
estaremos avançando para o êxito na nossa missão de representar
aquele povo, de fazer com que a nossa região avance para, pelo
menos, se parecer com as regiões mais ricas deste Estado e deste
Pais.

O Deputado Wanderley Ávila, que também é do Norte do Estado,
preside esta reunião em que se discute projeto tão importante para a
nossa região. Naturalmente, V. Exa. também está perfeitamente
identificado com a profunda significação desse projeto e empenhado
no seu êxito. Fazemos votos para que possamos ter êxito em mais
esta caminhada em favor do povo do Norte de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
- Vem à Mesa:

EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.926/2001



182
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação:
"Art. 8° - 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 assemelhadas
recursos oriundos do contrato de empréstimo de que trata esta lei, de
acordo com critérios a serem estabelecidos por meio de decreto.".

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Luiz Tadeu Leite

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

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

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja recebida, no 2° turno,
a Emenda n° 2, do Deputado Luiz Tadeu Leite, ao Projeto de Lei n°
1.926/2001, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Arlen Santiago, Líder do PTB -

Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Durval Angelo, Líder do PT -
Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Ermano Batista, Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentada uma emenda do Deputado Luiz Tadeu
Leite, a qual recebeu o n° 2, e, por conter matéria nova, vem
acompanhada de Acordo de Líderes; e que, nos termos do § 4° do art.
189 do Regimento Interno, a Emenda n° 2 será votada
independentemente de parecer.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
20 horas, para a reunião extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas,
e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 177 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/5/2002
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Olinto
Godinho - Palavras do Sr. Marcus Eduardo Duarte Magalhães -
Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Agostinho Patrús - Antônio

Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 20h12min,

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 Eduardo Brandão, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Marcus Eduardo Duarte Magalhães, Diretor da Escola Agrotécnica
Federal de São João Evangelista; Pedro Queiroz Braga, Prefeito
Municipal de São João Evangelista; Desembargador Bernardino
Godinho; Aluísio Pimenta, ex-Ministro da Cultura; e Deputado Olinto
Godinho, 3°-Vice-Presidente desta Casa e autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, em Plenário, dos

Srs. Luiz Carlos Ferraz, que, nesta oportunidade, representa o
Deputado Federal Ronaldo Vasconceilos; Humberto Vieira da Silva,
Assistente Jurídico da União, da Delegacia Regional do Trabalho, e
dos militares da reserva da Policia Militar de Minas Gerais Nélson
Alves da Silva e José Rodrigues.
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Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola
Agrotécnica Federal de São João Evangelista, pelos 50 anos de sua
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo Coral de São João Evangelista.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Aluísio Pimenta, Marcus Eduardo Duarte Magalhães,

Prefeito Pedro Queiroz Braga, Desembargador Bernardino Godinho;
Deputado Olinto Godinho, esta Presidência tem a honra de dar início a
esta reunião especial, requerida pelo nobre Deputado Olinto Godinho,
com o apoio de numerosos outros parlamentares, destinada a
homenagear a Escola Agrotécnica de São João Evangelista pelos
seus 50 anos de atividades no campo do ensino técnico.

Ao dar, em nome desta casa, as boas-vindas aos dirigentes, aos
professores, aos alunos, aos servidores e aos amigos dessa escola
cinqüentenária, quero assinalar a importância da formação do técnico
como agente participativo, crítico e transformador da sociedade.

Minas Gerais, além do pioneirismo nesse setor do ensino, é o
Estado com o maior número de escolas agrotécnicas do País,
inclusive escolas federais, como a de São João Evangelista. O
primeiro estabelecimento de ensino no gênero criado no Brasil foi a
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, em pleno funcionamento
desde 1910.

São João Evangelista alcançou, ao longo destes 50 anos, um
padrão de qualidade reconhecido e tido como referência pelo próprio
Ministério da Educação, ao qual sua escola está diretamente
vinculada.

Uma das razões desse sucesso, não tenho dúvida, deve-se ao amor
do homem pela sua terra e pela sua gente. Quero, a propósito,
simbolizar essa fidelidade no ex-aluno e atual Diretor-Geral da escola,
Prof. Marcus Eduardo Duarte Magalhães. Filho de São João
Evangelista, cursou agropecuária na sua cidade e, logo após, partiu
para o aperfeiçoamento acadêmico, conquistando a licenciatura pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas voltou às suas
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raízes, atuou como professor durante 17 anos, na escola de sua
terra natal, e completa agora quase três anos à frente da instituição.

Cito seu nome porque exemplos como o seu, caro Prof. Marcus,
constroem e sustentam as obras mais duradouras. Os homens de
grande valor sempre atuam impessoalmente, sabendo transformar
suas vitórias e seus triunfos em benefício de todos.

Estendo a homenagem do Legislativo mineiro a todos aqueles,
alunos, professores e servidores, que contribuíram para o sucesso
dessa escola. De São João Evangelista guardo com carinho, em
minha lembrança, o seu tradicional encontro e mostra cultural, com a
exposição de objetos do artesanato regional, os espetáculos e as
atividades esportivas.

A cidade desponta como pólos educacional e cultural de grande
expressão no Centro-Nordeste mineiro, com destaque especial para
sua escola agrotécnica, que, contrariando a regra, se situa em
município que apresenta uma relação entre as populações urbana e
rural das mais equilibradas de nosso Estado e do próprio País.

A Escola Agrotécnica de São João Evangelista é símbolo de
continuidade, de instituição que se vale, com sabedoria, da
experiência do passado para a edificação de um futuro mais promissor
para nossa juventude e nosso País.

E neste Brasil, que constrói, com garra e perseverança, o seu
amanhã, que depositamos a nossa maior confiança. E essa gente que
luta, com fé e obstinação, por uma sociedade mais justa e solidária,
que nos faz ter certeza de que poderemos vencer qualquer desafio e
continuar acreditando que sonhar é preciso.

Com os meus mais sinceros parabéns, meu muito-obrigado.
Palavras do Deputado Olinto Godinho

Deputado Alberto Pinto Coelho, Prof. Aluísio Pimenta, Prof. Marcus
Magalhães, Prefeito Pedro Braga, Desembargador Bernardino
Godinho, senhoras, senhores, professores, alunos, queridos amigos
de São João Evangelista; meus amigos, é para mim motivo de honra e
alegria recebê-los nesta Casa, que concede justa homenagem à
Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista.

Criada em 1951 pelo Governo Federal, vem desempenhando seu
papel na sociedade como centro formador de técnicos de agricultura e
de pecuária ao longo de sua história.

rs
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A história dessa escola e da cidade de São João Evangelista se

fundem. Exercem papel singular não só no centro-nordeste mineiro,
mas também em todo o Estado de Minas Gerais.

Esta homenagem é o reconhecimento do trabalho e da dedicação de
todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a formação
dos valores culturais e econômicos daqueles que vivem da terra, dos
que nela produzem o sustento desta Nação.

A homenagem de hoje é fruto da excelência do trabalho dos
servidores da escola, daqueles que dedicaram sua vida a ela e aos
mais de 2 mil alunos que formou.

Marcus Magalhães, refiro-me a você, ex-aluno e, agora, Diretor
dessa entidade. Quero dirigir minha fala a todos, mas principalmente a
você, que nos tem demonstrado como se faz educação, mas
educação com qualidade. E nessa perspectiva, quero lembrar o que
disse Guimarães Rosa - "Minas são muitas" -, mas complementando
que São João Evangelista é uma só, entre muitas outras cidades que
lutam por uma melhor educação.

A Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, atendendo
aos Municípios de Cantagalo, São Pedro do Suaçui, São José do
Jacuri, Santa Maria do Suaçuí, Coluna, Paulistas, Rio Vermelho,
Virginópolis, Guanhães, Peçanha, Marilac, Naque, Açucena e outros,
vem nos mostrando seu marco referencial na educação. Não é por
acaso que hoje comemora seu 500 aniversário de fundação, porque
nada sobrevive por acaso. Os 60 municípios que são beneficiados por
essa escola hoje parabenizam-na, como também parabenizam a
cidade de São João Evangelista por essa grandiosa conquista.

Não estaria perfeita esta homenagem se nos furtássemos de
homenagear o Dr. Osvaldo Pimenta e sua esposa, Sra. Ordália
Pimenta, que, com singular dinamismo e elevado espírito público,
compraram a fazenda e a doaram para a instalação da escola técnica
federal. Parabéns à direção, aos funcionários, aos professores, aos
alunos e a toda a população de São João Evangelista, que está no
coração de cada um de nós.

Palavras do Professor Marcus Eduardo Duarte Magalhães
Exmos. Srs. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio; Prof. Aluísio Pimenta,
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a quem temos um carinho muito especial; Prefeito Pedro Queiroz
Braga, amigo, companheiro nas batalhas do dia-a-dia da escola;
Desembargador Bernardino Godinho; Deputado Olinto Godinho;
demais autoridades, convidados, povo evangelistano, servidores,
queridos alunos, boa noite. Contar a história de nossa escola é
sempre um desafio, pois nos encontramos sempre tentados a
descrever cada detalhe, cada momento vivido e, com isso, somos
levados a citar os construtores, um a um, juntamente com suas
histórias. De qualquer forma, contaremos uma parte dessa história,
com o objetivo de relatarmos e marcarmos uma constante construção.

Assim, 1947 foi o ano em que os Drs. Nélson Coelho de Sena e
Demerval José Pimenta, juntamente com os Srs. Osvaldo Pimenta,
Mons. Antônio Pinheiro, Pe. Davino Morais e Astrogildo Amaral,
fundaram a Sociedade Educacional Evangelistana. Dava-se início,
nesse ano, à realização de um sonho.

Em 1950, essa mesma sociedade adquiriu da Sra. Ondina Amaral a
Chácara São Domingos, área que hoje chamamos de Escola
Agrotécnica Federal de São João Evangelista.

Em 27/10/51, foi publicado, no "Diário Oficial da União", um convênio
entre a União e o Estado de Minas Gerais para a instalação da Escola
de Iniciação Agrícola de São João Evangelista. Esse foi seu primeiro
nome.

Em 1962 foi instalado o curso de Mestre Agrícola, e, nesse mesmo
ano, compôs-se o hino da escola, de autoria de Luiz Gonzaga
Gonçalves e José Luiz Gonçalves, nosso saudoso Zé Passarinho,
cuja vida é um pouco da história da escola e também de São João
Evangelista.

Em 1964 alterou-se a denominação de Escola de Iniciação Agrícola
para Ginásio Agrícola.

Em 1978 alterou-se a denominação de Ginásio Agrícola para Escola
Agrotécnica Federal de São João Evangelista.

Em 1981 foi implantado o curso Técnico em Economia Doméstica.
Em maio de 2000, foi criada a Fundação Osvaldo Pimenta de Apoio

ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNOPI. Entendemos que o nome
dado a essa fundação é uma pequena homenagem a uma pessoa que
acreditou desde o início na possibilidade da construção de uma
educação de qualidade e relevância em nossa região. Com  ela

LA
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acreditamos estar continuando o pensamento e as ações de um
operário da educação, dado o objetivo dessa Fundação, que é o de
promover o desenvolvimento social através do conhecimento.

Em agosto de 2000, iniciou-se o curso técnico em informática.
Diante de uma história tão rica, torna-se difícil relatar os

acontecimentos mais importantes, até porque, quando se trata de
educação, sabemos que todos os acontecimentos são importantes. O
conhecimento dá-se o tempo todo, aprendemos o tempo todo, e uma
escola faz-se também dessa forma, a partir da união de todos. Assim,
não é nenhum exagero dizermos que nossa escola é uma casa que
acolhe uma família e, como uma família, ela está o tempo inteiro
transformando-se, divergindo, unindo-se, criando, mas sempre com
um mesmo objetivo, ou seja, construir uma escola de excelência no
centro-nordeste mineiro. Dessa grande família fazem parte os
estudantes, os aposentados, os servidores da ativa, a comunidade
evangelistana, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, colaboram
para o seu engrandecimento.

Este momento é de comemoração, e é preciso afirmar e reafirmar
isso. Mas é necessário também refletir sobre as nossas ações,
repensar as nossas idéias, os nossos desejos e elaborar projetos
voltados para a inclusão social. E preciso, mais do que nunca,
desenvolver um pensamento que inclua o antigo e o novo, o diferente
e o igual. Esse pensamento precisa considerar as diferenças; é a
partir das diferenças que teremos condições de ampliar as nossas
ações, criar novas possibilidades e construir um espaço propício para
a aprendizagem.

Esta homenagem, creio, faz jus a uma história de batalha, de
constante construção e reconstrução. Assim, eu penso que esta
homenagem precisa ser compartilhada com todos os servidores,
estudantes e toda a comunidade que desde o início acreditou e
continua acreditando no potencial dessa instituição.

Para finalizar, queremos agradecer de coração aos servidores e
estudantes aqui presentes: a vocês, estudantes, razão maior de ser
da nossa escola, e a vocês, servidores, que se desdobram para fazer
com que nossa escola seja vista como um centro de excelência na
educação.

Aos amigos evangelistanos aqui presentes o nosso muito-obrigado,
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pois sempre nos dão força e apoio para continuarmos na busca da
construção de uma sociedade mais justa.

Ao Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa,
aqui representado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, que
gentilmente nos honra com esta grandiosa homenagem, muito
obrigado.

De forma muito especial, enfatizamos a iniciativa do Deputado Olinto
Godinho e sua equipe, que mais uma vez desenvolve um trabalho de
grande relevância para toda a região centro-nordeste mineira. Pois
esta homenagem é uma ação que estimula o nosso trabalho e
demonstra o interesse e a preocupação do ilustre Deputado Olinto
com as questões educacionais. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente fará a entrega, ao Prof.

Marcus Eduardo Duarte, de placa alusiva a esta homenagem, com os
dizeres a seguir. (- Lê:)

"A homenagem do Poder Legislativo Estadual à Escola Agrotécnica
Federal de São João Evangelista pela passagem do seu
cinqüentenário de fundação.

A Escola, representada por mais de 10 mil profissionais formados
em agropecuária, economia doméstica, informática e desenvolvimento
de técnicas e parcerias, oferece melhor qualidade de vida à população
de uma vasta região.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2002.
Deputado Antônio Júlio, Presidente."
O Sr. Presidente - Solicito ao ilustre Deputado Olinto Godinho, que,

juntamente com a Presidência, passe às mãos do Diretor a placa
alusiva ao evento.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral de São João
Evangelista, que interpretará as seguintes músicas: "Caçador de
Mim", "Oceano" e "Canção da América", simultaneamente à exibição
de vídeo sobre a escola.

- Procede-se à apresentação do coral e à exibição de vídeo.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

WC
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autoridades e demais convidados pela honrosa presença e encerra
a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição do dia 28/5/2002.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 246 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Ermano

Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 a Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Márcio Kangussu; aprovação - Discussão, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.265/2000; apresentação do Substitutivo n° 3;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo à Comissão de Transporte - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.588/2001; aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.766/2001;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Márcio
Nangussu; aprovação; votação do projeto; aprovação; prejudicial idade
do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.793/2001 e 1.977/2002; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.255/2000; aprovação na forma do vencido em 1°
turno; declaração de voto - Questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Silveira - AíIton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
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Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h14min, a lista de

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

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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio

Kangussu, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião,
de modo que o Projeto de Lei n° 2M22/2002 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.265/2000, do
Deputado Ambrósio Pinto, que dispõe sobre a adequação dos ônibus,
por parte das empresas concessionárias do transporte coletivo, para
utilização por deficientes visuais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Transporte opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°3 AO PROJETO DE LEI N° 1.265/2000

Dispõe sobre a instalação, nos ônibus destinados ao transporte
coletivo intermunicipal no Estado, de aparelho transmissor adequado
à utilização por portadores de deficiência visual.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os ônibus destinados ao transporte coletivo intermunicipal,

de categoria convencional, para efeito de registro no DER-MG,
deverão ser equipados com aparelho transmissor DPS2000 ou outro
semelhante adequado à utilização por portadores de deficiência
visual.

§ 1° - O Poder concedente colocará em experiência, por um período
de dois anos contados da publicação desta lei, em um número
máximo de cinco ônibus utilizados na operação de linhas
intermunicipais, o equipamento mencionado no "caput", para avaliação
de sua viabilidade econômico-operacional.

§ 20 - Após o período de experiência mencionado no parágrafo
anterior, o Poder concedente, em laudo tecnicamente fundamentado,
decidirá sobre a implantação ou não do equipamento de que trata esta
lei.

§ 30 - Na hipótese em que a decisão for pela implantação, o
equipamento somente será exigido para os ônibus zero-quilômetro
que forem submetidos a registro no DER-MG.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Márcio Kangussu
Justificação: O projeto propõe a instalação de equipamento

transmissor adequado à utilização por portadores de deficiência
visual, o qual, segundo sua justificação, seria o 13PS2000,
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e que
começaria a ser fabricado em janeiro de 2001.

Indiscutivelmente a iniciativa é inovadora e única, não existindo
notícia de sua implantação em nenhum outro Estado brasileiro.
Contudo, em razão de o equipamento somente começar a ser
produzido em janeiro de 2001, é imprescindível conceder à
administração um período para avaliação de sua eficiência, bem como
de sua adequação ao sistema intermunicipal.

Não seria prudente, ademais, exigir a instalação imediata do
equipamento em todos os veículos que executam transporte
intermunicipal.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto
um substitutivo do Deputado Márcio Kangussu, que recebeu o n° 3, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com o substitutivo à Comissão de Transporte, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.588/2001, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel que descreve
ao Município de Gonzaga. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 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° 1.588/2001 com
as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.766/2001, do
Deputado Agostinho Silveira, que altera dispositivo da Lei n° 13.438,
de 30/12/99, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de
emolumentos por serviços extrajudiciais, institui o selo de fiscalização
e dá outras providências. 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 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Márcio Kangussu, solicitando a preferência na aprovação do Projeto
de Lei n° 1.766/2001, de modo que o projeto original seja votado antes
do substitutivo. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, prejudicado o
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.793/2001, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.977/2002, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.255/2000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a
deficiente visual na rede de ensino do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Educação 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° turno, o Projeto de
Lei n° 1.255/2000 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ilustres colegas,

Deputadas, fico muito feliz de os colegas participarem da votação
desse projeto muito importante para Minas Gerais. Em setembro de
2000, apresentamos esse projeto, que institui atendimento especial a
deficiente visual na rede de ensino do Estado. Para atender ao que
dispõe esse projeto, deverão ser desenvolvidos e aplicados materiais
pedagógicos que permitam a compreensão de mapas gráficos e
desenhos.

As entidades de ensino superior em funcionamento no Estado
deverão oferecer ao vestibulando portador de deficiência visual
métodos eficientes que possibilitem sua participação nos vestibulares
em igualdade de condições. Foi esse princípio que me norteou a
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buscar nesta Casa um mecanismo inovador que efetivamente
contribua para o deficiente. Não é de hoje que esta Casa tem
acompanhado o nosso trabalho.

Também nasceu nesta Casa o projeto que beneficia os deficientes
visuais com instalação do sistema de "vox" nas agências bancárias no
Estado. Com esse projeto, tenho certeza absoluta de que o Estado
será o maior beneficiado e, particularmente, os portadores de
deficiência visual, desde o vestibular até os cursos ministrados pela
Secretaria da Educação. O Governo e a Assembléia merecem o
nosso respeito e consideração.

Quero, mais uma vez, agradecer aos nossos pares
e aprovação desse importante projeto. Com
Governador, brevemente, irá sancioná-lo e
implantando-o para o próximo vestibular. Com certe;
para o mês de julho.

Estamos muito felizes com a aprovação de mais esse projeto que
visa garantir ao estudante, ao cidadão, o seu direito estampado na
Constituição Federal. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Por motivo de inversão de pauta, a

discussão e votação em 2 0 turno do projeto de lei que autoriza a
COPASA a participar do consórcio da construção da Hidrelétrica de
lrapé ainda não foram realizadas. Não sei se a comissão terá tempo
para trazê-lo a Plenário, na parte da manhã. Diante disso, peço ao
Presidente que suspenda a reunião por 15 minutos, até que tenhamos
idéia de sua tramitação na comissão e possamos votar esse projeto
ainda pela manhã.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Wanderiey Ávila) - A Presidência, em

atenção a questão de ordem suscitada pelo Deputado Carlos Pimenta,
vai suspender a reunião por 11h30min. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Estão reabertos os

nosssos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei n°

a compreensão
certeza, nosso
regulamentá-lo,

:a, já o teremos
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2.022/2002, por não estarem preenchidos os pressupostos
processuais para sua apreciação.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convoca ção. Levanta-se a reunião.

ATA DA 101 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUI ÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte e um de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
Agostinho Silveira, Ailton Vilela e Sávio Souza Cruz, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dilzon Meio e Fábio Avelar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 2.139, 2.147, 2.148 e 2.155/2002 (Deputado Agostinho Silveira);
2.120, 2.144, 2.152 e 2.157/2002 (Deputado Ermano Batista); 2.141,
2.146, 2.150 e 2.153/2002 (Deputado Eduardo Hermeto); 2.142,
2.145, 2.156 e 2.160/2002 (Deputado Sávio Souza Cruz); 2.140,
2.149, 2.154, 2.158 e 2.159/2002 (Deputado Aílton Vilela); 1.813/2001,
2.143 e 2.151/2002 (Deputado Durval Angelo). Passa-se à ia 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, no 1° turno, pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.876/2001 e 1.981/2002 (relator:
Deputado Agostinho Silveira, em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui, no 1° turno,
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 2.014/2002 (relator:
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Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de redistribuição). Nesse
momento, o Deputado Geraldo Rezende transfere a Presidência ao
Deputado Agostinho Silveira para que se possa apreciar matéria de
sua autoria e registra a presença dos Deputados Ermano Batista e
Eduardo Hermeto. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei n° 2.025/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira). Reassumindo a Presidência, o
Deputado Geraldo Rezende submete a discussão e votação os
pareceres que concluem, no 1° turno, pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n os 2.061 e 2.102/2002,
ambos na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz); 2.071/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista); 2.090/2002 com a Emenda n° 1, registrando-se voto
contrário dos Deputados Sávio Souza Cruz e Ermano Batista (relator:
Deputado Eduardo Hermeto); 2.098/2002 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 2.122/2002 (relator: Deputado
Aílton Vilela). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 2.068/2002, no 1°
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental feita pelo relator, Deputado Agostinho Silveira. Na fase de
discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n° 2.08712002, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e jurídicidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, o Presidente defere o pedido de vista
feito pelo Deputado Sávio Souza Cruz. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui, no 1° turno, pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 2.129/2002 (relator:
Deputado Agostinho Silveira). E aprovado o requerimento do relator,
Deputado Aílton Vilela, que solicita seja baixado em diligência ao autor
e à SEHRA o Projeto de Lei n° 2.133/2002. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Nesse momento, os
Deputados Ermano Batista e Eduardo Hermeto retiram-se do recinto.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua ez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n os 1.339/2000 e
2.13812002, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Geraldo
Rezende); 1.757/2001, 2.123, 2.128, 2.134 com a Emenda n° 1, 2.135
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com a Emenda n° 1, 2.136, 2.137 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira, os seis últimos em virtude de
redistribuição). O Deputado Agostinho Silveira procede à leitura do
parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n°
2.118/2002. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela que
conclui ilegalidade do Projeto de Lei n°2.125/2002 (relator: Deputado
Sávio Souza Cruz). 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.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela - Adelmo Carneiro Leão

- Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 78 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Olívia, Márcio Cunha e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado
Ambrósio Pinto, por indicação da Liderança do PTB), 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 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 tratar de assuntos de interesse da
Comissão. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento da Deputada Maria Olívia, em
que solicita o envio de ofício à Rede Ferroviária Federal e à Prefeitura
Municipal de São João dei-Rei, a fim de que informem a esta
Comissão quem é responsável pela conservação e manutenção do
patrimônio histórico da rede ferroviária naquele município. 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.
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Maria Olivia, Presidente - Ambrósio Pinto - Pastor George.

ATA DA 92 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, Aílton Vilela e Bené Guedes, 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 Bené Guedes, 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. Hilton Secundino Alves, Supervisor do Núcleo Executivo do
Grupo Gestor da ex-MinasCaixa, lamentando impossibilidade de
participar da reunião da Comissão, no dia 29/5/2002, em virtude de
compromisso assumido anteriormente. 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 0 turno, na forma
do vencido no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.07812000 (relator:
Deputado Bené Guedes). 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 da
Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja realizada
audiência pública no município de São Francisco, com a finalidade de
se debaterem os problemas causados pelo Colégio Opção, com sede
em Montes Claros, que ministrou cursos na região Norte mas sem o
devido reconhecimento pelas autoridades estaduais de ensino; e em
que solicita seja pedida ao Sr. Presidente do Tribunal Regional
Federal da V Região agilização na instalação dos Juizados Especiais
junto à Justiça Federal em Minas Gerais. 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, 5 de junho de 2002.
Doutor Viana, Presidente - Bené Guedes - Agostinho Patrús.
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ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Piau, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por solicitação do Presidente, lê a
seguinte correspondência: carta do Presidente da Cooperativa de
Administração Rural de Minas Gerais, solicitando a alteração do nome
de uma escola estadual do Distrito de Chonim de Cima, no Município
de Governador Valadares; ofícios do Presidente da Câmara Municipal
de Curvelo e do Líder do PFL na Câmara Municipal de Divinópolis,
solicitando apoio da Comissão ao reajuste salarial do magistério;
ofício do Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, encaminhando cópia de uma moção de
reconhecimento pelo serviço prestado pela Universidade de Juiz de
Fora em prol da região da Zona da Mata mineira. O Presidente
comunica que, no dia 23, designou o Deputado João Pinto Ribeiro
para relatar o Projeto de Lei n° 1.751/2001, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva para relatar os Projetos de Lei n

o
s 2.061 e 2.128/2002, o

Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar o Projeto de Lei n°
2.11812002, o Deputado José Henrique para relatar o Projeto de Lei n°
2.12312002 e avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 2.012/2002.
Comunica, ainda, que, no dia 28, designou o Deputado Antônio Carlos
Andrada para relatar o Projeto de Lei n.° 892/2000. 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 que conclui pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n.° 1.59812002 na forma do
vencido em 1° turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O
Deputado José Henrique, por solicitação do Presidente, lê o parecer
do Deputado Antônio Carlos Andrada sobre o Projeto de Lei n°
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2.04912002, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, o Presidente
defere o pedido de vista feito pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nos 2.08512002 (relator: Deputado
Antônio Carlos Andrada) e 2.114/2002 (relator: Deputado Paulo Piau).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 3.353 e 3.354/2002. Passa-se à 3' Fase do Ordem

do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados três requerimentos: dois do Deputado Paulo Piau,
solicitando sejam realizadas reuniões, com convidados, para debater
a greve dos professores estaduais e o Projeto GAM; um, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja realizada uma reunião, com
convidados, para debater o Projeto de Lei n.° 2.028/2002, que trata do
transporte dos alunos carentes. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
registra a presença dos alunos da Escola Estadual Geraldo Teixeira
da Costa, do Município de Santa Luzia. 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, 5 de junho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique.

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

2.062/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em

referência tem por objetivo dar a denominação de Deputado Euclides
Pereira Cintra ao trecho da rodovia MG-173 que liga o Município de
Paraisópolis à BR-459.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
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cotegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n°

13.408, de 21/12/99, por dispor sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos
arts. 1°, 2° e 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade; ademais,
não poderá haver, em um mesmo município, mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Conforme foi esclarecido na justificativa apensa ao projeto, o
homenageado muito contribuiu para o desenvolvimento da região sul-
mineira, na qual se localiza o Município de Paraisópolis.

Convém ressaltar que, em resposta a pedido de informação
formulado por esta relatoria ao Diretor-Geral do DER-MG, ficou
esclarecido que inexiste denominação oficial para o referido trecho
rodoviário, daí a manifestação favorável à intenção consubstanciada
no projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.062/2002 nos
termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.069/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n°

2.069/2002 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social São
Judas Tadeu, com sede no Município de Lajinha.

Após ser publicada em 4/4/2002, a proposição foi encaminhada a
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esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188,
c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no Projeto de Lei

n°2.069/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
2717/98, especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas, e particularmente o art. 27 do estatuto da referida entidade
prevê que o exercício dos cargos de Diretor e Conselheiro não poderá
ser remunerado, enquanto o art. 31 estabelece que, no caso de
dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a
outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.069/2002, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza

Cruz - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.082/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, objetiva declarar de utilidade pública o Aeroclube de
Poços de Caldas, com sede nesse município.

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos

que o art. 30 do estatuto da entidade prevê que seus dirigentes não
devem ser remunerados direta ou indiretamente e que o art. 81,
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incisos 1 e II, estabelece que, no caso de dissolução da entidade, o
patrimônio será reintegrado no Ministério da Aeronáutica para
aquisição de aeronaves, motores, acessórios, ferramentas e
quaisquer outros materiais, que serão repassados à União ou a
entidade pública, que decidirão sobre sua destinação, e os
remanescentes sociais terão o destino a que alude o art. 22 do Código
Civil.

Desta forma, não encontramos óbice à tramitação do referido projeto
de lei.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.082/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.099/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela é do Deputado Sebastião Costa e tem por

objetivo dar a denominação de Durval Alves de Faria ao trecho da
Rodovia MG-329 que liga o Município de Raul Soares ao de
Caratinga.

Nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno, a proposição
tramitará em turno único e será apreciada conclusivamente pela
Comissão a que foi distribuída.

Na fase preliminar de apreciação, compete a este órgão colegiado
emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102,111, "a", do mesmo diploma.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 13.408, de 21/12/99, reguladora da

matéria, a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Ainda de conformidade com a mesma lei, a escolha da denominação
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os
quais devem estar correlacionados com a destinação da coisa a ser



205
denominada. Por sua vez, o art. 3 0 impõe que não poderá haver,
em um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado com igual denominação.

De acordo com o autor do projeto, o homenageado é pessoa
falecida que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da
região onde se localizam os citados municípios.

Convém ressaltar que, em resposta a pedido de informação
formulado pela relatoria desta Comissão, foi informado pelo Diretor-
Geral do DER-MG que o segmento rodoviário mencionado no relatório
não possui denominação oficial.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.099/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.105/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Araxá, com sede nesse município.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O cumprimento de todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n°

12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
estadual, foi documentalmente comprovado pela entidade interessada
no agraciamento com o correspondente título declaratório.

Verificamos, inclusive, que o art. 57 de seu estatuto veda qualquer
forma ou modalidade de remuneração aos sócios diretores ou
contribuintes, enquanto o art. 61 determina que, em caso de sua
extinção, seu patrimônio será doado à Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Minas Gerais.

Apenas para tornar completo o nome da entidade, apresentamos
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emenda ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.105/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

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

Lojistas de Araxá - CDL -, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

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

2.140/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

referência pretende declarar de utilidade pública a Associação
Olímpica Campanhense, com sede no Município de Campanha.

Após ser publicada, em 915/2002, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no Projeto de Lei

n°2.140/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 10.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas; particularmente, o art. 18 do estatuto da referida entidade
prevê que nenhum membro da diretoria será remunerado pelo
desempenho de suas funções e respectivas atribuições, enquanto o
art. 32 estabelece que, em caso de sua extinção, os bens serão
doados a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.140/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
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Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio

Souza Cruz - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.144/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Congregação das Irmãs da Sagrada
Família de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Após ser a matéria publicada no "Diário do Legislativo", a proposição
foi encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao
exame preliminar da matéria, conforme disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo o art. 10 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, servindo desinteressadamente à
coletividade No presente caso, verificamos que no art. 45 do estatuto
da referida entidade consta o compromisso de que os titulares dos
cargos de conselheiro e diretor não receberão remuneração,
indenização ou vantagem, a qualquer título, forma ou pretexto. O
mesmo artigo estabelece que, no caso de ser dissolvida ou extinta a
Congregação, o seu patrimônio será destinado a uma instituição
congênere ou afim, conforme está disposto no art. 76 do estatuto.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
entidade em causa preenche os requisitos estabelecidos na
mencionada lei.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.144/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.145/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Gil Pereira, por meio do projeto de lei em tela, tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Minas Gerais, com sede no Município de
Montes Claros.

Publicada a matéria em 9/5/2002, foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os
ditames do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

verificamos que a entidade postulante ao título declaratório comprovou
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício dos seus cargos. Demonstra, ainda, que serve
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 33 do seu estatuto traz
o compromisso de que os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
não perceberão remuneração pelo exercício de seus mandatos; e o
art. 29 estabelece que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
reverterá às entidades já beneficiadas com a titularidade, com
aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal.

Cumpridos 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. Estamos, porém, modificando o art.
1  do projeto para tornar correto o nome do Conselho.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.145/2002 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"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.".

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
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Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI P4°

2.149/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.149/2002, de autoria do Deputado Bené

Guedes, visa a declarar de utilidade pública o Abrigo Transitório de
Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí, com sede
nesse município.

Publicada em 10/5/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme é constatado do exame dos documentos que compõem os

autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas
funções, estando em funcionamento há mais de dois anos.

Verificamos, no art. 28 do estatuto da entidade, que "as atividades
dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem", mostra ela, dessa forma,
o seu compromisso de servir desinteressadamente à coletividade.

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto de lei em
tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.149/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.150/2002
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Através do Projeto de Lei n°2.150/2002, o Deputado Luiz Fernando
Faria pretende seja declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Simbólica Waltair Sabino, com sede no
Município de Volta Grande.

Publicada em 10/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o § 1° do art. 4° do estatuto da entidade prevê a não-
remuneração de todos os cargos eletivos e de nomeação pelas
atividades desenvolvidas, razão pela qual não vislumbramos óbice à
tramitação do referido projeto de lei.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.150/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.151/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.151/2002, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica União
Diamantinense, com sede no Município de Diamantina.

Publicada em 10/5/2002, no " Diário do Legislativo ", vem a matéria
a esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem
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os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas
funções, estando em funcionamento há mais de dois anos.

Verificamos, no art. 12 do estatuto da entidade, que "a administração
da Loja será constituída por Mestres Maçons regulares e ativos,
eleitos, nomeados e empossados na forma que dispuser a Legislação
do Grande Oriente de Minas Gerais", sendo-lhes vedada qualquer
remuneração; mostra ela, dessa forma, o seu compromisso de servir
desinteressadamente à coletividade.

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto de lei em
tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.151/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - AfIton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.152/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n°

2.152/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Marmelópolis.

Publicada em 11/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102,
III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela entidade interessada no
agraciamento com o título declaratório em causa.

Constatamos que o art. 70 do estatuto do referido Conselho prevê
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que, em caso de sua extinção, seu patrimônio e o de suas obras
especiais serão destinados a outra entidade de caráter filantrópico,
registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, ou ao poder
público, enquanto o inciso 1 do art. 15 determina que o exercício dos
cargos diretivos, seja do Conselho ou das obras especiais da
sociedade vicentina não será remunerado.

Apenas para fazer constar o nome completo da entidade,
apresentamos emenda ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.152/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

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

Vicentino, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Marmelópolis.".

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

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

2.153/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em foco, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros, com sede no Município
de Coqueiral.

Após haver sido publicada, em 11/5/2002, a proposição foi
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame
preliminar da matéria, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no Projeto de Lei

n°2.153/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n°12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 10.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
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normas; ademais, o art. 29 do estatuto da referida entidade prevê
que as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos
sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. O art. 31
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a outra instituição congênere juridicamente
constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.153/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.154/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.154/2002, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora
do Rosário, com sede no Município de Varginha.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 11/5/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências legais. Verificamos, inclusive, que o
art. 32 do estatuto da referida entidade prevê que os membros de sua
diretoria não podem ser remunerados a qualquer título, razão pela
qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto de lei sob
comento.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.154/2002 na forma original.
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Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza
Cruz - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.155/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n°2.155/2002, de autoria do Deputado João Batista
de Oliveira, visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Corinto -, com sede no mesmo
município.

Publicada em 11/5/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado a partir do exame dos documentos que

compõem os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de
lei em apreciação é pessoa jurídica, está em funcionamento há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Verificamos, no estatuto da Associação, que "o exercício de
qualquer cargo ou função será gratuito, sendo expressamente vedada
a distribuição de lucros, bonificações ou outras vantagens a qualquer
dos dirigentes e conselheiros, sob qualquer denominação, forma ou
pretexto". Ademais, extinta a sociedade, o acervo patrimonial
remanescente será destinado a entidades de fins análogos,
devidamente filiadas ao Conselho Nacional de Assistência Social.
Dessa forma, a entidade demonstra o seu compromisso de servir
desinteressadamente à coletividade.

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.

No entanto, cabe-nos oferecer nova redação ao art. 1°, fazendo
constar o município sede da entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.155/2002 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.
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EMENDA N° 1

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Corinto, com sede no mesmo
município.".

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Aílton

Vilela - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.156/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei n° 2.156/2002,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Assistencial
Getsêmani, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 11/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela instituição interessada no
agraciamento do título declaratório em causa.

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o art.
60 do estatuto da Associação Assistencial Getsêmani prevê que as
atividades dos diretores, conselheiros, instituidores, bem como dos
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
o art. 10 determina que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra entidade congênere
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.15612002 na
forma original.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
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Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Adelmo Carneiro Leão - AfIton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

2.157/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame é de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira e tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piracema -
com sede nesse município.
A matéria foi publicada em 11/5/2002 e foi encaminhada a este

colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo estabelece o
disposto no art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no Projeto de Lei

n.° 2.157/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n.° 12.972,
de 27/7/98, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Verificamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais
pelo exame dos documentos que foram anexados aos autos do
processo. Ponderamos, também, que a entidade não remunera os
membros de sua diretoria, sendo-lhes vedada a distribuição de lucros,
bonificações ou outras vantagens (art. 11, § 2 0, do estatuto), e, sendo
ela dissolvida, seu patrimônio reverterá, pela ordem, em benefício de
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social ou de instituição pública com sede e atividade no
País.

Não vislumbramos óbice à tramitação da matéria na Casa..
Conclusão

Pelas razões registradas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.157/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo



217
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°407/99
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em tela

visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
menciona ao Município de Lajinha.

Publicada em 25/6/99, foi a matéria encaminhada às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, em
conformidade com o disposto no art. 102, III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição em referência objetiva autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter imóvel ao Município de Lajinha. Tendo em vista a sua
ociosidade, o poder público da localidade pretende construir na área
conjunto de casas populares.

A autorização legislativa para a realização de contrato de alienação
gratuita, previsto nos arts. 1-165 e seguintes do Código Civil, decorre
da necessidade de se conferir validade aos atos do Poder Executivo,
pois é exigência do art. 18 da Cada Política mineira e também de
normas infraconstitucionais, mais especificamente da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, e da Lei n° 9.444, de 25/11/87, ambas dispondo
sobre o processo de licitação e sobre os contratos da administração
pública.

O "caput" do art. 17 da Lei n° 8.666, de 1993, ainda contém dois
requisitos a serem obedecidos para se conferir a autorização legal e
que devem ser verificados ao longo do processo legislativo, antes da
aprovação da matéria, quais sejam: existência de interesse público
devidamente justificado e avaliação do bem. O mesmo comando é
verificado no art. 16 da Lei n° 9.444, de 1987.

No caso em questão, julgamos inquestionável o interesse público
consubstanciado na medida proposta - construção de moradias
populares. Mas devemos fazer algumas considerações sobre o modo
de aquisição do terreno pelo Estado, dado essencial a condicionar a
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análise desta Comissão sobre a legalidade do projeto.

Em 1988, foi expedido decreto expropriatório pelo então Governador
do Estado, Newton Cardoso, que despojou Alvaro de Oliveira Dias e
Irene Leite de Oliveira de 24,2ha para se instalar a Escola Técnica
Agropecuária de Lajinha.

Como está previsto na Constituição da República, a propriedade
deve atender a uma função social. Nesse contexto, o domínio sobre o
móvel interessa imediatamente ao respectivo titular e, mediatamente,
à coletividade, cuja vontade se sobrepõe ao direito individual e justifica
a ação estatal sobre a propriedade particular, transferindo-a
compulsoriamente ao domínio público.

O poder público tem de dar necessariamente a destinação para a
qual o bem foi desapropriado, sem o que o Direito assegura aos ex-
proprietários o direito de reavê-lo por meio da retrocessão, instituto de
proteção ao direito de propriedade.

Reconhecendo o que acabamos de afirmar, encontra-se nos autos
do processo o OF/SEGOV/N°126/02, por meio do qual a autoridade
pública reconhece a destinação anteriormente prevista para o bem,
emitindo parecer contrário à transferência da titularidade para o
município.

Assim sendo, já que o poder público não mostra disposição de
alienar o bem, se autorizarmos a celebração do contrato de doação,
estaremos editando norma que não terá efeito no mundo jurídico e
desconsiderando a característica essencial das leis, que é a de
introduzir algo de novo no sistema jurídico, de ser constitutiva de
direito.

Trazemos à colação os ensinamentos de José Afonso da Silva, para
quem uma das características essenciais da lei é a certeza da
modificação na ordem jurídica préexistente.

Em vista disso, temos de considerar impossível a autorização legal
para se efetivar a aludida transferência ao patrimônio do município.

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

407/99.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Luiz Tadeu Leite - Aílton Vilela.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°804/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei sob análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Belo Horizonte o imóvel que especifica.

Conforme o disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, cabe
ao aludido órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria,
atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria sob comento está sujeita à regra emanada do art. 17 da

Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de bens
da administração pública à prévia autorização legislativa, à existência
de interesse público devidamente justificado, à avaliação e à licitação
na modalidade de concorrência, sendo esta última dispensada quando
se tratar de alienação de bens entre os entes da Federação, que
deverão estar desafetados, sem nenhuma destinação pública.

Cumpre-nos informar que o bem inserto na proposição foi destinado
pelo Estado de Minas Gerais à Fundação Ezequiel Dias para a
integralização do seu patrimônio, nos termos do disposto no art. 1° do
Decreto n° 14.342, de 17/2/72. Com efeito, foi edificado no imóvel o
prédio da Escola de Saúde de Minas Gerais, no intuito de atender a
uma de suas finalidades, qual seja o treinamento de pessoal da
saúde.

O Código Civil Brasileiro, no art. 66, classifica os bens públicos com
base no critério da destinação: os bens de uso comum do povo, os de
uso especial e os dominicais. Os da primeira categoria compreendem
as vias públicas em geral, os rios, os mares, etc., que podem ser
utilizados por qualquer pessoa, independentemente de autorização do
poder público. Os da segunda categoria abrangem os edifícios que
abrigam as repartições e os demais bens utilizados na execução dos
serviços públicos, ao passo que os bens dominicais são os que não
possuem afetação.

Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial integram
o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto estiverem
afetados a um fim público, não podem ser objeto de alienação.

Assim sendo, por estar o Estado impossibilitado de alienar o bem e
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se, mesmo assim, autorizarmos a celebração do contrato
pretendido, estaremos sendo contrários aos princípios basilares do
Direito, ou seja, estaremos editando norma que não terá efeito no
ordenamento e desconsiderando a grande máxima referente às
normas legais de que a lei só existe como constitutiva de direito
quando introduz algo de novo no sistema jurídico em vigor, conforme
lição do eminente jurista Miguel Reale.

Trazemos também à colação, para corroborar esse ponto de vista,
os ensinamentos do constitucionalista José Afonso da Silva, para
quem uma das características essenciais da lei é a certeza de
modificação na ordem jurídica preexistente.

Em vista da inalienabilidade do bem objeto da proposição sob
comento, somos contrários a que ela prospere nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n°

804/2000.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ailton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.637/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n

o
s 1 a 3, e à

Comissão de Direitos Humanos, que opinou pela sua aprovação com
a Emenda n° 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição
das Emendas n°5 1 e 2, da mesma Comissão. Vem agora a esta
Comissão para receber parecer para o 1° turno, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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É sabido que, no início do século XVII, havia no Brasil cerca de

20 mil escravos negros. Os fugitivos agrupavam-se formando
verdadeiras aldeias, os chamados quilombos, que se caracterizaram
pelo estilo de vida comunitário e pela organização de resistência às
tentativas de destruição e recaptura. Esses agrupamentos
desenvolviam-se a ponto de extrapolarem seus limites, relacionando-
se regularmente com povoados vizinhos, com os quais desenvolviam
atividades comerciais. Não houve organização social semelhante em
nenhuma outra parte da América.

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, no Mato Grosso. O mais importante foi, sem dúvida, o
de Palmares, formado por negros escravos da tribo dos Jagas,
provenientes de Angola. Por volta de 1630, a população de Palmares
chegou a 10 mil habitantes e abrigava negros de origens diversas,
índios em dificuldades e brancos pobres.

Existiram oito quilombos em Sergipe, doze na Bahia, onze em São
Paulo, onze na região amazônica, quatro no Maranhão, nove em
Minas Gerais, além de outros. Em Santa Catarina, há vestígios deles,
mas o tempo e a imigração se encarregaram de descaracterizá-los.

O projeto em estudo, a partir do que estabelece o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República, pretende resgatar histórica e culturalmente as
comunidades remanescentes dos quilombos.

No que diz respeito às comunidades remanescentes de quilombos
no Brasil, pode-se afirmar que foram identificadas oficialmente 743
delas, sendo 42 reconhecidas e 29 tituladas. Como exemplo, pode ser
citada a Comunidade Remanescente de Quilombo do Porto Coris,
situada no Município de Leme do Prado, em Minas Gerais, com
população estimada em 65 habitantes e título registrado em cartório
em 8/7/2000.

As comunidades mencionadas pelo projeto são detentoras de
direitos culturais históricos, assegurados pelos arts. 215 e 216 da
Constituição Federal, que tratam das questões relativas à preservação
dos valores culturais da população negra. Elas têm direito à
propriedade da terra, elevada à condição de território cultural nacional.
Tais comunidades preservam o meio ambiente, respeitam o local onde
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vivem e reivindicam condições que permitam a sua continuidade e
a permanência em suas terras. Essa população sofre constantes
ameaças de subtração e expropriação territorial por parte daqueles
que cobiçam seus territórios pela fertilidade do solo, riqueza em
recursos naturais e do subsolo, qualidade da madeira e da água.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar a Emenda n° 1,
teve a intenção de retirar o caráter programático do projeto, além de
aperfeiçoar o texto do art. 1°, dando-lhe nova redação.

Ao propor que seja dada prioridade às comunidades remanescentes
de quilombos no Estado, o projeto favorece essas comunidades em
detrimento de outras, que deixarão de ser beneficiadas pelo Programa
de Geração de Renda, que atende a todas as comunidades mineiras
de comprovada necessidade de medidas de combate ao desemprego.
Por isso, esta Comissão opina pela aprovação da Emenda n° 2.

O projeto em análise propõe, especificamente, o estudo dos
quilombos em Minas Gerais. Para tanto, recorremos ao art. 26 da Lei
n° 9.394, de 20/12/96, denominada Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que recomenda uma base nacional comum para
os currículos dos ensinos fundamental e médio, "a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela".

Apresentamos a Emenda n° 4, que dá nova redação ao artigo
examinado, aperfeiçoando-o sob o aspecto da técnica legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.637/2001 com as Emendas n
o
s 1, 2 e 3, elaboradas pela Comissão

de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 4, a seguir
apresentada.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O sistema estadual de ensino, a partir do levantamento

histórico e cultural das comunidades, incluirá, no currículo escolar,
estudos sobre a história e as características culturais dos quilombos
em Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
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Paulo Piau, Presidente e relator - Antônio Carlos Andrada - José

Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.060/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em exame
dispõe sobre a política estadual de arquivos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as emendas que apresentou, e
vem a esta Comissão para receber parecer para o 1° turno, nos
termos do art. 188, c/c o art.102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A guarda e a conservação de documentos públicos têm preocupado

administradores e governantes desde épocas remotas. Descobertas
arqueológicas ocorridas nos vales da Mesopotâmia e do Nilo
revelaram verdadeiros arquivos produzidos pelas civilizações sumério-
acadiana, babilônica e egípcia, sob a forma de placas de argila e de
rolos de papiro, em que foram registradas atividades diplomáticas,
administrativas e comerciais. Tais descobertas demonstram que a
necessidade de se preservarem os documentos públicos acompanha
a marcha da civilização.

Entretanto, nas sociedades contemporâneas só recentemente
passou a constituir objeto específico das políticas de governo a gestão
segura dos acervos arquivísticos, com o reconhecimento do direito ao
acesso às informações neles contidas, bem como o estabelecimento
das condições necessárias para esse acesso.

A Constituição Federal, no § 2 0 do seu art. 216, determina que
cabem à adminstração pública a gestão da documentação
governamental e a adoção de providências para se franquear sua
consulta a quantos o necessitem.

A Lei Federal n°8.159, de 8/1/91, estabeleceu a política nacional de
arquivos, com o objetivo de revitalizar os serviços arquivísticos do
governo por meio de programas de ações relacionadas à produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos.

Na esfera federal, o Código de Classificação de Documentos de
Arquivo para a Administração Pública, bem como a Tabela Básica de
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Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo foram
elaborados por técnicos do Arquivo Público Nacional e constituem,
atualmente, normas essenciais de organização arquivística, de
racionalização e controle das informações, além de facilitarem o
acesso seguro aos documentos.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, inexiste ainda uma política
pública de arquivos, e as normas que regem a matéria estão contidas
na Lei n° 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do
Estado.

E inegável a necessidade de se criar, em lei específica, uma política
estadual de arquivos que defina critérios de gestão e conservação
tanto dos documentos públicos quanto daqueles produzidos pelo
poder público, ou que, embora de natureza privada, sejam de
interesse social.

Há que se ter regras definidas e uma inequívoca distribuição de
competências e responsabilidades entre os Poderes, de forma a evitar
a dispersão, a descaracterização e, até mesmo, a destruição indevida
de documentos de valor histórico ou probatório, e esse é o escopo da
proposição em exame. Ademais, reconhecemos que Minas Gerais
está a merecer uma lei que estabeleça com clareza sua política de
acesso e consulta aos documentos de interesse histórico.

Dai a conveniência e oportunidade desta iniciativa que em boa hora
vem suprir lacuna no sistema normativo estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar o projeto,
apresentou duas emendas, com vistas ao aperfeiçoamento do texto e
a sua melhor adequação à técnica jurídica, as quais atenderam
plenamente o objetivo cominado, motivo que nos leva a acatá-las na
íntegra.

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

2.060/2002 com as Emendas n
o
s 1 e 2, apresentadas pela Comissão

de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - José

Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.095/2002

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João Leite, dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no
Estado.

Publicada em 12/4/2002, foi a proposição distribuída 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, constitue ionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise visa à concessão de incentivo fiscal, com base

no Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal - ICMS -, para o contribuinte que apoiar
financeiramente projeto esportivo. Para tanto, o projeto define não
apenas o montante dos recursos que poderão ser deduzidos da
contribuição tributária, como também a natureza dos esportes
contemplados pela medida.

A proposição institui, ainda, uma comissão técnica composta por
representantes de diversos órgãos governamentais e entidades
privadas que militam na área dos desportos, com o objetivo de
aprovar as propostas apresentadas pelos contribuintes que se
candidatarem à percepção do incentivo em questão.

Poder-se-ia, numa análise superficial, concluir de maneira
equivocada que a concessão de qualquer benefício de natureza fiscal
só poderia efetivar-se mediante deliberação do Conselho de Política
Fazendária - CONFAZ -, em face do que dispõe o art. 1° da Lei
Complementar n° 24, de 7/1/75, recepcionada pela atual ordem
constitucional.

No entanto, o Estado não pode prescindir da prerrogativa de dispor
sobre os tributos que institui, estando na órbita de competência desta
Casa Legislativa, nos termos do disposto no art. 61, III, da
Constituição mineira, o disciplinamento das matérias que dizem
respeito ao sistema tributário estadual.

O ilustre professor mineiro Sacha Calmon, em artigo para a "Revista
de Direito Tributário" n° 64, numa clara manifestação contrária às
atividades do Conselho de Policia Fazendária, assim se manifestou:

"Aproveitando da brecha do art. 34, § 8°, do ADCT e sob o
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beneplácito acomodatício do Judiciário, salvo honrosas exceções,
os Estados-Membros transformaram as reuniões do CONFAZ em
sessões legislativas espúrias. Por intermédio dos convênios legislam
sobre o ICMS, contra os princípios da legalidade e da anterioridade,
vulnerando o artigo 150, 1 e III, "b", da Constituição. Ora, o ICMS não
está entre as exceções aos princípios da legalidade/anterioridade
permitidas na Constituição. Por outro lado, os convênios não são
submetidos ao exame das assembléias legislativas dos Estados, salvo
o caso do Rio Grande do Sul, ao que sei. De conseguinte, o ICMS,
hoje, é um imposto sem lei, visceralmente inconstitucional".

Observa-se, a partir dos dispositivos de ordem constitucional,
corroborados pelo magistério do tributarista Sacha Calmon, a
necessidade de esta Casa Legislativa manifestar-se sobre as
propostas de implementação dos incentivos fiscais.
A compatibilidade do projeto em análise com os preceitos

constantes na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, somente
poderá ser aferida com a efetiva implementação da proposta, que
poderá converter-se, inclusive, em instrumento para aumentar a
arrecadação tributária por parte do Estado.

Por último, deve-se enfatizar a inexistência de qualquer vedação a
que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°2.095/2002.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Aílton Vilela - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.087/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.087/2002
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar contrato de
concessão remunerada para uso de espaço físico em imóveis de
propriedade do Estado, para fins de propaganda.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/4/2002, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, em
conformidade com o disposto no art. 102, III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição em referência objetiva autorizar o Poder Executivo, por

meio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
a celebrar contrato de concessão remunerada, por prazo determinado,
para uso de espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para
fins de propaganda, ficando explicitamente vedada a propaganda para
fins políticos e eleitorais, entre outras atividades.

Nos termos do projeto, os recursos financeiros provenientes dessa
modalidade de contrato administrativo destinar-se-ão à manutenção
de bens imóveis do Estado desprovidos de afetação pública e à
aquisição de equipamentos e materiais de engenharia para medição e
levantamento topográfico.

O Código Civil Brasileiro, no art. 66, classifica os bens públicos em
três categorias, com base no critério da destinação: bens de uso
comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Os da
primeira categoria compreendem as vias públicas em geral (estradas,
ruas, praças), os mares, as praias e os rios, que podem ser utilizados
por qualquer pessoa, independentemente de autorização do poder
público. Os da segunda categoria abrangem os edifícios que abrigam
as repartições públicas e os demais bens utilizados na execução dos
serviços públicos, ao passo que os bens dominicais são os que não
possuem afetação pública, ou seja, não são utilizados para finalidade
pública, razão pela qual podem ser alienados pela administração
pública, que exerce sobre eles verdadeiro direito de propriedade.

Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial integram
o patrimônio indisponível do Estado, pois enquanto estiverem afetados
a um fim público não podem ser objeto de alienação, termo genérico
que alcança qualquer forma de transferência de domínio (venda,
doação, permuta, etc.). Tais bens estão fora do comércio jurídico de
direito privado.

Já os bens dominicais, também chamados de bens patrimoniais ou
bens do domínio privado do Estado, constituem o patrimônio
disponível do poder público e podem ser objeto de direito pessoal ou
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real por parte de seu titular. Como exemplos de bens dessa
natureza podem-se mencionar os terrenos baldios, as terras devolutas
e os demais imóveis do Estado sem destinação pública.

O projeto sob comento trata especificamente dos bens integrantes
das duas últimas categorias, a saber, os de uso especial e os
dominicais, compreendendo tanto os bens do patrimônio indisponível
quanto os bens do patrimônio disponível. Na verdade, a exploração
comercial de espaços físicos nos imóveis de propriedade do Estado,
como fonte alternativa de receita, não tem o condão de
descaracterizar o patrimônio público nem encontra óbices no
ordenamento jurídico-constitucional. No caso dos bens dominicais,
desprovidos de afetação pública, não há dúvida quanto à possibilidade
de serem utilizados como fonte de renda pelos meios juridicamente
colocados à disposição do Estado, como é o caso do contrato de
concessão de uso de bem público.

Em relação aos bens imóveis de uso especial (estabelecimentos de
ensino, hospitais públicos e demais edifícios onde funcionam as
repartições administrativas), embora integrem o patrimônio
indisponível e tenham destinação pública específica, parece-nos que a
simples exploração de parte de seu espaço físico não implica
desafetação do bem. Este continua servindo aos interesses e
conveniências da administração, pois sua afetação permanece
inalterável. Normalmente, a desafetação ocorre por meio de lei ou de
ato administrativo editado para esse objetivo. Assim, o contrato em
questão não acarretará mudança de destinação do bem imóvel ou
desvio de finalidade do administrador público, razão pela qual
entendemos ser juridicamente viável a utilização de parte de bens
dessa natureza para a produção de renda em proveito do poder
público, salvo nas hipóteses expressamente estabelecidas em lei.

Embora esta exploração comercial, nos moldes previstos na
proposição, não seja incompatível com a destinação pública do bem
de uso especial, alguns imóveis devem ser previamente excluídos
desse tipo de contratação, como é o caso dos bens que funcionam
como sede dos Poderes do Estado e dos imóveis públicos tombados
pelo patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico.

No exercício da função administrativa, é licito ao Estado celebrar
vários tipos de ajustes, entre os quais se destacam os convênios, os
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consórcios administrativos e os contratos de direito privado ou de
direito público, como é o caso da concessão de uso de bem público
por particular. Aliás, essa modalidade de contrato administrativo, que
pode ser remunerada ou gratuita, está prevista explicitamente no art.
18, § 20, 1, da Constituição do Estado. Os convênios e os consórcios
não são contratos, mas formas de cooperação associativa que
consistem na conjugação de esforços técnicos, financeiros e humanos
para o alcance de objetivos comuns aos partícipes. Nesses ajustes
não existe propriamente oposição de interesses nem reciprocidade de
obrigações, que são características dos contratos, mas uma
comunhão de esforços para se atingirem determinadas metas de
interesse coletivo ou social.

A rigor, o Estado não necessita de autorização legislativa para a
celebração de convênios ou contratos de qualquer natureza, sejam
públicos ou privados, uma vez que o assunto está relacionado com a
atuação normal do Poder Executivo. Se este, no desempenho da
função estatal de aplicação da lei de ofício ao caso concreto,
dependesse de autorização do Legislativo para a celebração de
acordos dessa natureza, a atividade administrativa estaria seriamente
comprometida, com reflexos negativos no interesse da coletividade,
principalmente pela demora na tramitação dos projetos de lei e pelas
demais peculiaridades inerentes ao processo legislativo, que
envolvem aspectos eminentemente políticos.

No tocante aos convênios, saliente-se que o inciso XXV do art. 62
da Carta mineira estabelecia a competência privativa da Assembléia
Legislativa para autorizar a sua celebração pelo Governo do Estado,
dispositivo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, por meio da ADIN 165, cujo acórdão foi publicado em
26/9/97, por entender que tal exigência é incompatível com o princípio
da separação dos Poderes. Isso significa que a manifestação prévia e
favorável do legislador sobre a celebração de convênios pelo
Executivo configura uma ingerência indevida do Legislativo na
atuação do poder administrador, tese que se nos afigura corretíssima.

Em relação aos contratos, não existe na Constituição Estadual
nenhuma exigência de prévia autorização legislativa vinculante para a
administração pública, nem deveria existir, uma vez que o assunto
extrapola as atribuições do Poder Legislativo e choca-se com o
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clássico principio da separação de Poderes. A posição do órgão de
cúpula do Judiciário brasileiro relativa aos convênios pode ser
aplicada aos contratos administrativos, que são institutos análogos,
dos quais a concessão de uso de bem público é uma espécie.

Deve-se mencionar, ainda, que as hipóteses de autorização
legislativa que condicionam determinados comportamentos da
administração pública envolvem relações entre os Poderes do Estado,
assunto típico de disciplina jurídica na própria Constituição, não
devendo ser objeto de norma infraconstitucional. Entretanto, nada
impede o legislador ordinário de estabelecer regras básicas a serem
observadas pelo Executivo para a celebração dos contratos de
concessão remunerada para uso de espaço físico em imóveis de
propriedade do Estado, para fins de propaganda.

No intuito de corrigir o vício jurídico que macula a proposição, sem,
todavia, fugir do espírito original que a norteia, apresentamos o
Substitutivo n° 1, que estabelece regras básicas a serem observadas
pelo Estado para esse tipo de contratação, cujas disposições
alcançam também as autarquias e as fundações públicas da
administração indireta do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.087/2002 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece regras básicas para a celebração de contrato de

concessão remunerada de uso de espaço físico em imóveis de
propriedade do Estado, para fins de propaganda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os contratos de concessão remunerada de uso de espaço

físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins de propaganda,
não poderão incidir sobre os bens imóveis que abriguem as sedes dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nem sobre os de valor
histórico, artístico, arqueológico, paisagístico ou cultural, assim
considerados os bens tombados pelo poder público.

Parágrafo único - Fica vedada a propaganda para fins políticos e
eleitorais, bem como a de produtos nocivos à saúde física e mental,
vícios, maus costumes ou atentatória ao pudor.
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Art. 20 - Os recursos provenientes da concessão de espaços, nos

termos desta lei, serão destinados:
- à manutenção e preservação de bens imóveis do Estado,

desafetados, disponíveis para alienação, ou que estejam sob controle
• administração direta da Secretaria de Estado de Recursos Humanos
• Administração;

II - à aquisição de equipamentos e materiais de engenharia para
medição e levantamento topográfico.

Art. 3 0 - Aplica-se o disposto nesta lei às autarquias e fundações
públicas da administração indireta do Estado, caso em que os
recursos provenientes do contrato de concessão deverão ser
utilizados na manutenção e preservação de seus bens imóveis
desafetados e na realização dos projetos relacionados com seus
objetivos institucionais.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua promulgação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.119/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n°2.119/2002
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Sem-Peixe.

Publicada em 25/4/2002, vem a matéria a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar de seus aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, conforme o disposto no art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em referência objetiva autorizar o Poder Executivo a

doar imóvel ao Município de Sem-Peixe.
Da classificação dos bens públicos oferecida pelo art. 66 do Código

Civil brasileiro, verificamos que os bens dominiais, também chamados
patrimoniais ou do domínio privado do Estado, constituem o
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patrimônio disponível do poder público e são objeto de direito
pessoal ou real por parte de seu titular. Ademias, podem constar do
contrato civil de doação, distintamente dos bens de uso comum do
povo e os de uso especial, que, enquanto estiverem afetados a um fim
público, não podem ser objeto de alienação, termo genérico que
alcança qualquer forma de transferência de domínio.

O projeto sob comento trata especificamente dos bens integrantes
da categoria dominial, e a autorização deste parlamento para a
realização de negócio jurídico com eles decorre de exigências legais,
de natureza constitucional e administrativa. Devemos enunciar o art.
18 da Carta mineira, além do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, e o art. 16 da Lei Estadual n° 9.444, de 25111/87, ambas
dispondo sobre licitação e contratos da administração pública,
centralizada e autárquica.

Também podemos apontar o art. 105, § 2°, da Lei Federal n°4.320,
de 17/3/64, que dispõe sobre Direito Financeiro e exige o controle
apriorístico deste Poder para movimentar valores do ativo permanente
da contabilidade do Estado, dada em lei especial, pois assim exige a
Constituição do Estado.

Para a análise a cargo desta Comissão, destinada a conferir tal
autorização, devemos verificar se o imóvel pertence mesmo à
categoria dos bens dominiais, coisa que já demonstramos
anteriormente, e se a transferência de titularidade satisfará o interesse
público.

No caso, o município dará destinação compatível com as exigências
legais, não havendo o que possa obstar a tramitação da matéria na
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.119/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.120/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei

em análise cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais -
Projeto Paz no Campo e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do
Regimento Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O objetivo da proposição em análise é criar a Ouvidoria Agrária, com

competência para elaborar e coordenar a política de prevenção de
conflitos agrários, em parceria com o INCRA, as prefeituras, o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a OAB e a sociedade civil organizada
e desenvolver ações preventivas, visando a reduzir a violência no
campo, entre outras atribuições.

O projeto sob exame determina que cabe ao Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - ITER - providenciar o apoio institucional e
administrativo necessário ao funcionamento da Ouvidoria e, aos
demais órgãos e entidades da administração pública, prestar
colaboração mediante solicitação do Ouvidor designado pelo
Governador do Estado.

A Constituição do Estado estabelece, em seu art. 66, inciso III, que
são matérias de iniciativa privativa do Governador a criação,
estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e
entidade da administração indireta, no âmbito do Poder Executivo.

Portanto, do ponto de vista formal, constata-se que o projeto em tela
contém vício no tocante à deflagração do processo legislativo.
Todavia, considerando a possibilidade de essa mácula ser sanada em
virtude do disposto no § 2 0 do art. 70 da Carta mineira, que prevê que
a sanção expressa ou tácita do Governador supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo, e considerando que o
substitutivo que estamos apresentando não prevê a criação de cargo
e, por conseguinte, não gera novas despesas a esse titulo ao erário,
estamos lançando mão desta regra constitucional como fundamento
deste parecer, a fim de que a proposição possa ser mais bem
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examinada nas comissões de mérito para as quais foi distribuída.

E no embate de idéias que o parlamento se revigora e cumpre seu
papel de caixa de ressonância dos anseios da sociedade, a quem, de
fato, pertence o poder por excelência. A criação de uma Ouvidoria
Agrária vem atender a uma necessidade imperiosa de solução
pacífica dos conflitos que envolvem a posse e a propriedade de terras
no meio rural. Nesse sentido, a Constituição Federal, no art. 126, ao
tratar dos tribunais e juizes dos Estados, estabelece o seguinte:

"Art. 126 - Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça
designará juízes de entrância especial, com competência exclusiva
para questões agrárias.

Parágrafo único - Sempre que necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.".

Pelo dispositivo, fica evidente que o poder público deve,
constitucionalmente, dispensar especial atenção a essa questão.

Atualmente, o Estado conta com a Ouvidoria Ambiental e a
Ouvidoria da Policia. Mais recentemente, esta Comissão examinou o
Projeto de Lei n° 2.071/2002, de autoria do Deputado Fábio Avelar,
que cria a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Vale citar, ainda,a proposição que cria a Ouvidoria da
Saúde da Mulher, entre outras em tramitação nesta Casa.

Deve-se concluir, assim, que o instituto da Ouvidoria, de origem
sueca, vem paulatinamente ganhando espaço na administração
pública como mecanismo de interação entre o poder público e a
sociedade para a solução de problemas. No âmbito federal, os
Ministérios da Reforma Agrária e do Meio Ambiente dispõem,
respectivamente, do Ouvidor Agrário e de Meio Ambiente. No Plano
Nacional de Segurança Pública, está prevista, expressamente, ação
do poder público federal para a criação da Ouvidoria de Polícia em
todos os Estados.

São essas as razões que nos orientam para aprovar iniciativas como
esta, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que poderão contribuir para
o aperfeiçoamento das instituições públicas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.120/2002 na forma do Substitutivo
n° 1, a seguir apresentado.



235
SUBSTITUTIVO N° 1

Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais,

órgão auxiliar do Poder Executivo na resolução de conflitos agrários,
dotado de autonomia administrativa e financeira.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria Agrária:
- elaborar e coordenara política de prevenção de conflitos agrários,

em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA -, as prefeituras, o Poder Judiciário, o Ministério
Público, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais -
OAB - MG - e a sociedade civil organizada;

II - desenvolver ações coordenadas para prevenir ou reduzir a
violência no campo;

III - articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público a adoção
de medidas que agilizem a prestação jurisdicional em caso de conflito
agrário;

IV - diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado,
propondo medidas preventivas para minimizar as situações de
conflito;

V - propor medidas para a solução de pendências agrárias;
VI - acompanhar os feitos de natureza fundiária;
VII - buscar resolver extrajudicialmente os conflitos agrários

submetidos à sua apreciação;
VIII - zelar pela paz social e exigir o respeito às leis e aos direitos

humanos e sociais dos envolvidos nos conflitos fundiários;
IX - propor medidas para que pequenos proprietários e

trabalhadores rurais possam defender seus direitos de forma gratuita,
desburocratizada e informal;

X - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, arbitrário
ou omissivo, praticado em órgão ou entidade pública, relacionado à
questão agrária, e encaminhá-la ao Ministério Público, quando
necessário;

XI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;
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XII - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, quando

houver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade em
matéria de natureza fundiária;

XIII - propor medida para a correção de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade comprovada;

XIV - sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública cujas finalidades institucionais
estejam diretamente relacionadas ao tema agrário;

XV - apoiar pesquisa, palestra e seminário sobre assuntos
fundiários;

XVI - elaborar regulamento para disciplinar suas atividades.
Parágrafo único - A Ouvidoria Agrária manterá sigilo sobre a

identidade do denunciante ou reclamante, quando solicitado.
Art. 30 - No desempenho de suas funções, a Ouvidoria Agrária:

- manterá arquivo de documentação relativa às denúncias,
reclamações e sugestões recebidas;

II - elaborará relatório trimestral de suas atividades e prestará contas
públicas;

III - manterá intercâmbio com entidades públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades similares.

Art. 40 - A Ouvidoria Agrária é dirigida pelo Ouvidor Agrário.
Parágrafo único - O Ouvidor Agrário é nomeado pelo Governador do

Estado, escolhido entre servidores do quadro efetivo do Estado, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Art. 50 - A Ouvidoria Agrária contará com uma assessoria técnica,
exercida por servidores a serem cedidos pelos Poderes do Estado,
especialmente pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER-MG.

Art. 60 - A Ouvidoria Agrária poderá instalar núcleo de representação
em municípios.

Art. 70 - Será consignada à Ouvidoria Agrária dotação orçamentária
própria.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contado da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
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Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista. relator - Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.124/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Alvaro Antônio, tem
como objetivo alterar a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e dá outras
providências.

Publicada em 27/4/2002, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c O art.
102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva alterar as regras para a cobrança

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - no
que se refere aos veículos importados pelas próprias montadoras,
também chamados de nacionalizados. O tratamento tributário relativo
ao IPVA para esses veículos é diferenciado em relação àqueles
produzidos no País.

Segundo consta no projeto, a base de cálculo para fins de IPVA
relativa aos veículos importados nacionalizados não equivalerá ao
valor constante do desembaraço aduaneiro em moeda nacional,
acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, e
sim serão adotados os mesmos critérios aplicados para os veículos
produzidos no País. Criam-se, por conseguinte, duas categorias de
veículos importados para efeito da aplicação do tributo citado: o
importado diretamente pelo consumidor e o chamado importado
nacionalizado. Os primeiros terão a base de cálculo atrelada à
variação da moeda estrangeira, convertida na moeda nacional, e os
outros serão equiparados aos veículos nacionais, e a alíquota do IPVA
incidirá sobre o valor apurado no mercado.

Vislumbra-se que o processo legislativo, nesse caso, está sendo
deflagrado pelo parlamentar subscritor da proposição, o que é
legítimo, segundo o art. 61 da Constituição Estadual. Não se trata de
matéria arrolada no art. 66 da mesma Constituição, como sendo de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao contrário da Carta
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mineira anterior, que vigorou até outubro de 1989, em se tratando
de matéria tributária, a iniciativa de Deputado era vedada.

Os aspectos relacionados à conveniência de a administração pública
adotar a medida sugerida, os reflexos financeiros do projeto e suas
implicações à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal deverão ser
observados pela comissão de mérito.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°2.124/2002.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Aílton Vilela - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.126/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe visa a alterar dispositivo da Lei n°6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências.

Publicada em 3/5/2002, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 2.126/2002 visa a dispensar o pagamento da

taxa de expediente para reconhecimento de isenção do ICMS
referente à aquisição de veículo destinado ao emprego na categoria
aluguel - táxi.

A Constituição Estadual, no art. 144, 1, "c", dispõe sobre a
competência do Estado para instituir imposto sobre a propriedade de
veículo automotor.

Nos termos do art. 61, III, da Carta Estadual, cabe à Assembléia
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre o
sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de renda,
não sendo a matéria de iniciativa privativa de nenhum dos Poderes.

A Lei n° 6.763, de 26/12/75, dispõe, em seu art. 3 0, combinado com
o Anexo 1, que está isenta do ICMS, entre outras atividades, a
aquisição de veículo automotor destinado ao emprego na categoria
aluguel - táxi.
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Já no art. 91, VII, isenta os portadores de deficiência física do

pagamento da taxa de expediente de reconhecimento da isenção do
ICMS na aquisição de veículo automotor.

A proposição merece acolhida, pois não é lógico que o proprietário
de veículo de aluguel - táxi - se veja obrigado a pagar uma taxa de
expediente para reconhecer um direito já previsto em lei.

Se a apresentação da documentação exigida, conforme dispõe o
Anexo 1 da referida lei, já é bastante para fazer valer o direito daquele
contribuinte, cobrar-lhe a taxa de expediente para reconhecimento da
isenção é redundante e não justificado.

Ressalte-se que o proprietário de táxi é obrigado, por determinação
da BHTRANS, a manter o veículo atualizado e sempre em perfeitas
condições de uso e de limpeza.

Como já são penalizados com os constantes aumentos de insumos,
sem que o valor cobrado pelos serviços prestados seja majorado na
mesma proporção, é para eles um sacrifício a imposição de mais essa
cobrança, para reconhecer um direito estabelecido em lei. Dessa
forma, entendemos ser justa a concessão da isenção pretendida nesta
proposição, que atende aos ditames da lei.

Importando em renúncia de receita, a medida proposta deve estar
em consonância com os ditames do art. 14 da Lei Complementar 101,
de 4/5/2000, segundo o qual faz-se necessário comprovar a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a, pelo menos, uma das condições
dispostas em seus incisos. Todavia, sobre o atendimento desses
requisitos, deixamos que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária se pronuncie a respeito.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.126/2002.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.148/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, o Projeto de Lei n° 2.148/2002 dispõe sobre o quadro
de servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Publicado no 'Diário do Legislativo' de 10/5/2002, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídico e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A iniciativa tem fulcro no art. 66, inciso IV, letras "a" e "b", da

Constituição Estadual, que trata da competência privativa do Tribunal
de Justiça, por seu Presidente, para propor a esta Casa Legislativa
projetos de lei que disponham sobre a organização dos serviços
auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, sobre a criação, a
transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua
Secretaria e das Secretarias dos Tribunais de Alçada e sobre o regime
jurídico dos servidores civis e afixação da respectiva remuneração.

A proposição objetiva, pois, a criação, no Quadro Específico de
Provimento Efetivo do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira
Instância, de 1.821 cargos de Oficial Judiciário, de 294 cargos de
Técnico Judiciário e de 2.739 cargos de Oficial de Apoio Judicial, a fim
de possibilitar a instalação das comarcas e varas criadas pela Lei
Complementar n° 59, de 2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado e cria 14 comarcas, 189 varas dos Juizados
"comuns" e 146 varas dos Juizados Especiais.

Nos termos da proposição, o provimento dos referidos cargos dar-
se-á na classe inicial de cada carreira, observado o percentual
estabelecido pela Lei n° 13.467, de 2000, para a distribuição por
classes.

Segundo a justificação que acompanha o projeto, há possibilidade
de instalação imediata de 21 varas; estão em andamento outras 16,
com término previsto para o final deste ano.

Outra proposta é a criação de 583 cargos de Assessor de Juiz,
código TJ-DAS-08, padrão PJ-45, de recrutamento amplo, privativos
de bacharéis em Direito, no Quadro de Servidores da Justiça de
Primeira Instância, constante no Anexo IV da Lei n° 11.098, de 1993.
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Para o provimento desses cargos, será observado o disposto no

§ 30 do art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o qual prevê a
criação de cargos de assessoramento de Juízes nas comarcas onde
houver duas ou mais varas.

Por outro lado, o projeto determina a extinção, com a vacância, dos
15 cargos de Coordenador de Serviço, código JPI-CH-Al-01; 8 de
Comissário de Menor Coordenador III, código JPI-CH-Al-02, e 10 de
Coordenador de Setor, código JPI-CH-Al-05, também integrantes do
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, a que se
refere o Anexo IV da Lei no 11.098, de 1993.

No que tange à proposta de extinção do cargo de Coordenador de
Setor, deve-se observar que a sua criação foi objeto da Lei
Complementar n° 46, de 1996, que cria cargos de Juiz de Direito
Substituto, destinados aos Juizados Especiais previstos na Lei
Complementar n°40, de 1995. São cargos necessários à estruturação
desses órgãos, que se apresentam de forma enxuta, não obstante a
crescente demanda dos seus serviços. Ressalte-se, oportunamente,
que a sua instalação foi mediante o aproveitamento de recursos
humanos e materiais já existentes no Poder Judiciário, ou por meio de
celebração de convênios pelo Tribunal de Justiça com as instituições
interessadas, conforme se verifica na Lei Complementar n° 40.

Assim, para dar continuidade ao desempenho de sua prestação
jurisdicional, os Juizados Especiais não podem prescindir de pessoal
administrativo para o cumprimento de sua finalidade pública.
Propomos, ao final deste parecer, uma emenda suprimindo o inciso III
do art. 40 da proposição.
Em razão das novas atribuições do Tribunal de Justiça

estabelecidas pela Lei n° 13.438, de 1999, e pelo Decreto n° 40.976,
de 2000, que tratam da taxa de fiscalização judiciária, propõe-se criar,
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, dois cargos de
assessoramento: um de Assessor de Fiscalização e outro de Assessor
de Informática.

Finalmente, quanto ao aspecto orçamentário, cumpre ressaltar que
as despesas decorrentes do projeto, com reflexos no exercício de
2002, correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do
Poder Judiciário para o período.

Quanto aos exercícios de 2003 e 2004, há a previsão dos créditos
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necessários, que deverão ser consignados ao Tribunal de Justiça,
nas respectivas leis orçamentárias.

A esse respeito, o exame do assunto deverá ser aprofundado,
oportunamente, pela Comissão pertinente.
Analisados, pois, os aspectos jurídicos e constitucionais

concernentes ao projeto de lei em exame e em face da autonomia
funcional, administrativa e financeira assegurada ao Poder Judiciário
pela Constituição Estadual, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.148/2002 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Fica suprimido o inciso III do art.40 .
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sávio Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA 0 .2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.090/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe altera o inciso V do art. 2° da Lei n° 13.449, de 2000,
incluindo os Municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo em seus
objetivos.

Aprovado no 10 turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno.

Fundamentação
A proposição em tela visa tão-somente incluir os Municípios de

Matozinhos e Pedro Leopoldo nos objetivos da Lei Pró-Confins, tendo
em vista que estão localizados na área de influência do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, podendo, assim, se beneficiar dessa
proximidade e dos benefícios previstos na lei para atrair empresas.

E importante observar que a inclusão desses municípios abriria o
leque de opções para as empresas e que qualquer incentivo para a
implantação de novos empreendimentos próximo ao Aeroporto deve
ser estimulado, tendo em vista que até o presente momento nenhuma
iniciativa foi tomada para atrair investimentos para aquela região, com
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vistas a aumentar sua operacionalidade.
Devemos também considerar que tal medida poderia alavancar uma

nova fase de desenvolvimento desses municípios. Reiteramos, assim,
nosso posicionamento favorável à aprovação do projeto no 2 0 turno.

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

1.090/2000 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Pastor George, relator - Ambrósio Pinto.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.63912001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Bilac Pinto e

tem por escopo seja alterada a redação do parágrafo único do art. 1° 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.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado por esta Comissão, a que compete, agora, apreciá-la, já
em 20 turno.

Nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento Interno, faremos
constar neste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
Em 1995, o Município de Cláudio efetuou doação ao Estado de

terreno urbano com 2.073,50m 2, com a finalidade específica de nele
se erigir um centro de cultura. O donatário efetivamente deu
cumprimento a esse fim, mas agora, a administração municipal deseja
aproveitá-lo também para funcionamento de um ginásio poliesportívo.
Em vista disso, se faz necessário alterar a referida lei no tocante à
destinação do imóvel e na dilação do prazo para a realização da obra.

No respeitante à análise do impacto financeiro que possa advir da
aprovação do projeto, reiteramos o afirmado no 1° turno de que as
pretendidas alterações de lei, por sua natureza, não ocasionam
despesa para os cofres públicos nem acarretam repercussão na lei
orçamentária do Estado.

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

1.639/2001 na forma do vencido no 1° turno.
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Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.639/2001

Altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n o 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. 1 0 - 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. 1°-
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 reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando

Faria - Antônio Carlos Andrada - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.969/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 278/2002, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.969/2002, que dispõe
sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS - e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o ai. 102, do Regimento Interno.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2, da

Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n
o
s 3 e 4, da

Comissão de Administração Pública, cabe agora a esta Comissão
emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos do art. 102, 1,
"c", do Regimento Interno.

Na oportunidade, apresentamos a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
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A reestruturação da Fundação Clóvis Salgado - FCS -, viabilizada

por meio do projeto em exame, vem ao encontro dos anseios de se
modernizar a máquina pública voltada para a produção cultural do
Estado, tornando-a mais capacitada para a promoção e difusão da
arte e da cultura mineiras.

Exaustivamente examinada no l turno, oportunidade em que foi
aprimorada por meio de emendas, a proposição encontra-se apta à
aprovação nesta Casa, por ser de relevante interesse para a
administração e a população.

Sendo assim, reiteramos o entendimento, já exarado anteriormente
por esta Comissão, de que a proposição é oportuna, uma vez que
possibilitará à Fundação exercer suas atribuições de modo mais
racional e eficaz.

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

1.969/2002 na forma do vencido em l 0 turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião

Navarro Vieira -Amilcar Martins.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.969/2002

Dispõe sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS -
e dá outras providências.

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 de Minas Gerais, rege-se
pelo estabelecido nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Fundação
Clóvis Salgado, a palavra Fundação e a sigla FCS se equivalem.

Capítulo 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 em
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Minas Gerais, competindo-lhe ainda:

- administrar o Palácio das Artes e outros espaços que lhe forem
designados;

II - programar, produzir, supervisionar e executar as atividades
artísticas e culturais inerentes ao Palácio das Artes;

III - manter os corpos estáveis da Fundação: a Companhia de
Dança, o Coral Lírico e a Orquestra Sinfônica e gerir 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 programas ou atividades que tenham por objetivo o
desenvolvimento das artes e da cultura em Minas Gerais;

VI - planejar, 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 para o ensino nas áreas de música,
balé e teatro.

Capítulo III
Da Organização

Art. 30 - A Fundação Clóvis Salgado - FCS - 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;
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;
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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 meio de decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 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 da Fundação,
seu orçamento e modificações eventuais e a prestação de contas;
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III - deliberar sobre alienação e oneração de bens da FCS;
IV - aprovar planos de expansão, racionalização e aperfeiçoamento

das atividades da Fundação, assim como quaisquer alterações
estatutárias;

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.
Art. 5° - O Conselho Curador da FCS tem a seguinte composição:
- 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 conhecimentos
relacionados com os objetivos da FCS.

§ 1° - Haverá um suplente para cada membro não nato do Conselho
Curador.

§ 2° - Os membros não natos e respectivos suplentes serão
indicados pelo Conselho e nomeados pelo Governador do Estado, e
seu mandato é de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.
§ 40 - O Presidente do Conselho Curador tem direito, além do voto

comum, ao de qualidade.
§ 5° - Perderá o mandato o membro do Conselho que, sem

justificação, faltar a duas reuniões.
Art. 6° - O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma vez por

semestre e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou pela maioria de seus membros.

Art. 7° - A função de membro do Conselho Curador é considerada de
relevante interesse público, não lhe cabendo nenhuma remuneração.
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Art. 80 - As normas complementares para o funcionamento do

Conselho Curador serão definidas em seu regimento interno.
Seção II

Da Presidência e da Diretoria
Art. 9° - 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, em juízo ou fora;
III - designar, entre seus Diretores, 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 da Fundação Clóvis Salgado;
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, despesas e investimentos dispostos por programas.

Art. 13 - O balanço financeiro das atividades da Fundação e a
prestação de contas serão submetidos, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado.

Seção 1
Do Patrimônio e da Receita

Art. 14-O patrimônio da Fundação é constituído de:
- bens e direitos atuais ou que venha a adquirir;

II - doações, legados e auxílios recebidos de pessoa física ou
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jurídica, nacional ou internacional.

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 - rendas de quaisquer origens, resultantes 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, 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.

§ 20 - 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 e um cargo de Auditor Seccional.

Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Presidente e Diretor,
constantes do Anexo 1 desta lei, percebem, além do vencimento,
verba anual a título de pró-labore, conforme legislação especifica.

Art. 18 - Os cargos de Direção Superior da Fundação Clóvis Salgado
ficam acrescidos de um cargo de Diretor da Diretoria de Captação e
Marketing e de um cargo de Auditor Seccional, alterados para o Grupo
2, de que tratam os Anexos 1 e II do Decreto n°36.796, de 19 de abril
de 1995.

Art. 19 - O art. 30da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de 1993,
modificada pela Lei n° 12.591, de 25 de julho de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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"Au. 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,
desenvolvimento físico, técnico e artístico, além de auxílio financeiro
para aprimoramento vocal.

§ 1° - A ajuda de representação de que trata o "capuf' deste artigo
será de R$310,1 1 (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 viera ser instituída pelos órgãos oficiais.

§ 30 - Ao servidor em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio
ou licença remunerada é devida a ajuda a que se refere este artigo.".

Art. 20-O 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 respectivo corpo estável.".

Art. 22 - 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. 23 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da
Fundação Clóvis Salgado, os seguintes cargos:
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- um cargo de Coordenador de Palcos;

II - dois cargos de Superintendente 1;
III - três cargos de Coordenador de Cursos;
IV - cinco cargos de Assessor III;
V - um cargo de Maitre de Dança III;
VI - dois cargos de MaRre de Dança II;
VII - dois cargos de Assessor Técnico Musical;
VIII - sete cargos de Assessor de Produção;
IX - dois cargos de Superintendente II;
X - um cargo de Chefe de Secretaria;
XI - dezoito cargos de Assessor 1;
XII - dois cargos de Chefe de Departamento II;
XIII - vinte e dois cargos de MaRre de Dança 1;
XIV - um cargo de Regente do Coral Infantil;
XV - um cargo de Assessor II.
Art. 24 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Fundação Clóvis Salgado, os seguintes cargos de provimento em
comissão:

- um cargo de Coordenador-Geral de Cena;
II - doze cargos de Chefe de Divisão;
III - cinco cargos de Chefe de Seção;
IV - um cargo de Assistente do Grupo Experimental de Dança;
V - cinco cargos de Chefe de Setor;
VI - um cargo de Maïtre de Diretor de Dança;
VII - um cargo de Regente Assistente da OSMG;
VIII - um cargo de Assistente de MaTtre de Dança;
IX - quatorze cargos de Bailarino Especial;
X - um cargo de Coreógrafo;
XI - dois cargos de Ensaiador;
XII - um cargo de Regente Assistente do Coral Lírico;
XIII - seis cargos de Chefe de Departamento;
XIV - um cargo de Assistente da Orquestra Jovem Experimental;
XV - um cargo de Gerente do Coral Lírico;
XVI - dez cargos de Bailarino Superior;
XVII - oito cargos de Bailarino Principal;
XVIII - um cargo de Correpetidor;
XIX - um cargo de Inspetor de BaIlet;
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XX - um cargo de Secretária do Presidente;
XXI - três cargos de Secretária de Diretor;
XXII - um cargo de Secretária da Assessoria Jurídica;
XXIII - um cargo de Secretária de APC;
XXIV - seis cargos de Secretária do Superintendente;
XXV - um cargo de Secretária do Diretor de Escola;
XXVI - um cargo de Motorista do Presidente;
XXVII - um cargo de Assistente do Coral Infanto Juvenil.
Art. 25 - 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. 26 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial

da FCS a seguir relacionados têm a seguinte correlação:
- Chefe de Departamento do Coral Lírico - Chefe de Departamento

II;
II - Chefe de Departamento de Companhia de Dança - Chefe de

Departamento II;
111 - Superintendente de Artes Visuais - Superintendente II;
IV - Superintendente da Serraria Souza Pinto - Superintendente.
Art. 27 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial

da Fundação Clóvis Salgado são os constantes no Anexo II desta lei.
§ 1° - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial da

Fundação Clóvis Salgado são de livre designação e dispensa do
Presidente da Fundação.

§ 2° - Ficam extintos os cargos em comissão da Fundação não
constantes do Anexo II desta lei.

Art. 28 - Os vencimentos dos cargos existentes na estrutura de que
trata o artigo anterior, bem como dos criados nesta lei, são os valores
previstos nos níveis e graus das tabelas de vencimentos indicados no
Anexo II desta lei.
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Capítulo VI

Disposições Finais
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
(a que se refere o art. 17 da Lei n° ,de de de)

* - O quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.6.2002.

Anexo II
(a que se refere o art. 27 da Lei n° ,de de de)

* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.6.2002.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.972/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 281/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.972/2002,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Uberlândia o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
proferir parecer sobre a matéria no 2° turno, em cumprimento ao
disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário. Dispõe sobre a doação de imóvel ao
patrimônio do Município de Uberlândia, transferência de titularidade
requerida para que o Executivo local possa dar-lhe a manutenção
necessária e torná-lo condizente com as necessidades da
comunidade.

A autorização legislativa, no caso, decorre da necessidade instituída
nas Leis Federais n°s 8.666, de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64, e da Lei
n°9.444, de 25/11/87.

A norma que dispõe sobre elaboração orçamentária estatui que as
alienações por doação deverão ser autorizadas pelo Legislativo, mas
sem inclusão na lei de orçamento.

Ademais, a transferência de domínio não representa despesas ou
incremento de receita na contabilidade pública, embora haja uma
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redução do ativo permanente do Tesouro.
Nessa linha de raciocínio, estamos reiterando o entendimento desta

Comissão quando da tramitação da matéria no 1 0 turno.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.972/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Meio -

Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.959/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.959/2002, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública a Liga Esportiva
Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina, 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° 1.959/2002
Declara de utilidade pública a Liga Esportiva Leopoldinense - LEL -,

com sede no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva

Leopoldinense - LEL -, com sede no Município de Leopoldina
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, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.019/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.019/2002, de autoria do Deputado lvo José,
que declara de utilidade pública a Comunidade Espírita Joanna de
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Ângelis - CEJA -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°2.019/2002
Declara de utilidade pública a Comunidade Espírita Joanna de

Ángel is - CEJA -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita

Joanna de Angelis - CEJA -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.031/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.03112002, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública o Grupo Folclórico
Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro - Marujada do Serro,
com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.031/2002
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Marujada de Nossa

Senhora do Rosário do Serro - Marujada do Serro, com sede no
Município de Serro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico
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Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro - Marujada do
Serro, com sede no Município de Serro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.033/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.033/2002, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Escolar de
Pais da Região Nordeste, com sede no Município de Divinópolis, foi
aprovado em turno único, na forma original-

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 2.033/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Escolar de

Pais da Região Nordeste, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Escolar de Pais da Região Nordeste, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.067/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.067/2002, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública o União Furquinhense Futebol
Clube, com sede no Município de Mariana, foi aprovado em turno
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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 a 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° 2.067/2002
Declara de utilidade pública o União Furquinhense Futebol Clube,

com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o União Furquinhense

Futebol Clube, com sede no Município de Mariana.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.078/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.078/2002, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação do Grupo
Folclórico Moçambique Filhos do Espírito Santo, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba, 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° 2.078/2002
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Moçambique Filhos

do Divino Espírito Santo, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

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

Moçambique Filhos do Divino Espírito Santo, com sede no Município
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de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Ailton

Vitela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.079/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.079/2002, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação do Grupo
Folclórico Congado Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba, 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 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° 2.079/2002
Declara de utilidade pública o Congado Nossa Senhora do Rosário

de Carmo do Paranaíba, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Congado Nossa

Senhora do Rosário de Carmo do Paranaíba, com sede no Município
de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.	-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.088/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.088/2002, de autoria do Governador do
Estado, que muda a denominação da Escola Estadual Júlia Soares da
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Silva, situada no Município de Morada Nova de Minas, para Escola
Estadual Frei Orlando, 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° 2.088/2002
Dá nova denominação à Escola Estadual Júlia Soares da Silva,

situada no Município de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Frei Orlando a

Escola Estadual Júlia Soares da Silva, situada no Município de
Morada Nova de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4/6/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Onofra
Galietta da Silva, ocorrido em 6/5/2002, em Nova Resende. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Bené Guedes, notificando o falecimento do Sr.
Osmindo Ferreira Lima, ex-Prefeito de Pirapetinga, ocorrido em
29/5/2002, nessa cidade. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Batista Ferreira, ocorrido em 26/5/2002, em Várzea da Palma.
(- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Vereador

José Roberto dos Santos, ocorrido em 28/5/2002, em Dom Silvério. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 364a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Wanderley

Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.204
a 2.207/2002 - Requerimento n° 3.398/2002 - Requerimentos da
Comissão de Turismo (3) e dos Deputados Miguel Martini, Edson
Rezende e outros, Fábio Avelar e outros, Durval Angelo e outros e
Marcelo Gonçalves - Proposição Não Recebida: projeto de lei do
Deputado Alencar da Silveira Júnior - Comunicações: Comunicação
da Comissão de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Arlen Santiago, Alberto Bejani e Bené Guedes - Questão
de Ordem: homenagem póstuma - Discursos dos Deputados Bené
Guedes, Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de requerimentos: requerimentos dos
Deputados Fábio Avelar e outros, Durval Angelo e outros, Edson
Rezende e outros, Miguel Martini e Marcelo Gonçalves; deferimento -
Questões de Ordem - Votação de requerimentos: requerimentos da
Comissão de Turismo (3); aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Questões de
ordem - Chamada para verificação de quórum; inexistência de quórum
para votação de propostas de emenda à Constituição - Questão de
Ordem - Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 62/2001; encerramento da discussão - Discussão, em
P turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002; questão de
ordem; discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Miguel
Martini e Anderson Adauto; encerramento da discussão; votação
nominal do Substitutivo n° 1, salvo emendas; questões de ordem;
aprovação; prejudicial idade das Emendas n os 1 a 9; votação nominal
das Emendas n

o
s 10 a 17; aprovação; declarações de voto -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001;
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apresentação do Substitutivo n° 1 e das Emendas n

o
s 1 e 2;

encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo e as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.865/2001; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.978/2002; aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria Olivia - 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 (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata

rÂ
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. João Fernandes, Deputado à Assembléia Legislativa do

Estado da Paraíba, comunicando a instalação, nessa Assembléia, da
CPI-Combustíveis.

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando a relação de contribuintes mineiros produtores de soro
de leite ou leite em pó, em atenção a pedido da CPI do Leite.

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando o Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente
Líquida referente ao período de maio de 2001 a abril de 2002. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião
realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, informando que foi aprovada, nessa Casa, a
Emenda à Constituição n° 1512002, que trata de mecanismos quanto
às garantias processuais da imunidade parlamentar.

Do Sr. Leonardo Monteiro, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Darly Alves, aprovado por essa Casa. (- A Comissão de
Transporte.)

Dos Srs. João Batista Franco e José Antônio do Nascimento e da
Sra. Hélia Mota Soares Oliveira, Presidentes das Câmaras Municipais
de Ouro Fino, Tiradentes e Mercês, respectivamente, confirmando a
adesão dessas Casas ao 1 Concurso Estadual de Sites sobre Turismo
em Minas Gerais.

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, superintendente doINSS em Minas
Gerais, encaminhando, em atenção ao Ofício n° 233/2002/SGM,
informações solicitadas pela CPI da Mineração Morro Velho. (- A CPI
da Mineração Morro Velho.)

-4
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Do Sr. Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da

Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP -,
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
50/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Da Sra. Maria Auxiliadora Oliveira Barbosa e do Sr. Antônio Ribeiro
Silva, Presidente e Diretor Financeiro da Associação Brasileira das
Vítimas de Danos Causados por Atividade de Mineração - ABRAVIM -,
respectivamente, solicitando sejam tomadas providências a fim de que
o Superintendente da FEAM preste depoimento perante a CPI da
Mineração Morro Velho. (- A Comissão de Saúde.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.204/2002
Declara de utilidade pública o Lar Beneficente São Vicente de Paulo,

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

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cachoeira de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Lar Beneficente São Vicente de Paulo, de Cachoeira

de Minas, fundado em janeiro de 1975, é sociedade civil de caráter
filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo
conjugar esforços para amparar e assistir os idosos da comunidade
local, buscando conferir-lhes maior representatividade, promovendo
melhorias na qualidade de vida de todos os seus assistidos, sem
distinção de cor, condição social, credo político ou religioso.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.205/2002
Dá nova denominação à Escola Estadual de Heliodora, localizada no

Município de Heliodora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Pai. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Prefeito Celso Vieira

Vilela a Escola Estadual de Heliodora, localizada no Município de
Heliodora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°3.613, de 30 de novembro de 1965.
Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se alterar a denominação da Escola

Estadual de Heliodora para Escola Estadual Prefeito Celso Vieira
Vilela atende aos anseios não só do corpo docente e do discente,
como também da comunidade. A razão dessa vontade se torna clara
ao se tomar conhecimento da história de tão ilustre figura que se
pretende homenagear.

Celso Vieira Vilela nasceu em 7/10/13, iniciou ainda cedo suas
atividades políticas, inauguradas na luta pela emancipação de
Heliodora. Nesse primeiro embate, logrou êxito, e, por meio da Lei
Estadual n° 843, de 1948, Heliodora se tornou município. Celso,
então, foi eleito o primeiro Prefeito de sua querida terra e teve de
enfrentar novo desafio, qual seja o de devolver ao município o nome
de Heliodora, que havia sido mudado. Também nessa empreitada foi
vitorioso.

Como Chefe do Executivo Municipal, esmerou-se por dotar o
município de uma infra-estrutura mínima. Seu trabalho arrojado e
destemido o credenciou a exercer o cargo por três mandatos. Todo
esse tempo, o Prefeito Celso nunca se descurou dos elementos
essenciais para a formação de uma sociedade justa, quais sejam
saúde e educação. Na verdade, ele via no ensino o futuro do
município. Foi com esse espírito que criou o Grupo Escolar, fundou e
construiu, em parceria com a CNEC, o Ginásio. Com o mesmo
empenho, construiu o Hospital, expandiu a distribuição de água e
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instalou o sistema de esgoto. Também fruto do seu idealismo,
Heliodora teve instalado um pioneiro sistema de telefonia.

Homem incansável, foi industrial, comerciante, produtor rural e
pecuarista. Verdadeiro humanista, fez da solidariedade sua
característica marcante. Com muito amor e dedicação, criou todos os
filhos, não descuidando da boa formação de todos eles. Esse exemplo
de coragem e determinação ausentou-se de nós em 17/3/92, legando
ao povo de Heliodora a marca da dignidade e da honradez.

Sem dúvida, a apresentação e a aprovação desta proposta acatam a
vontade da população de Heliodora, que, por esse ato, entende
formular justa homenagem a Celso Vieira Vilela. Por essas razões,
espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposta.

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

PROJETO DE LEI N° 2.206/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do Lago de

Furnas, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Usuários do Lago de Furnas, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Ivo José
Justificação: A Associação dos Usuários do Lago de Furnas é uma

entidade civil, foi fundada em 30/6/99, com a finalidade de criar
condições adequadas ao uso das águas de Furnas, além de promover
e fomentar o uso dos recursos naturais. Realiza pesquisas, cursos,
palestras, seminários e eventos, divulga material de interesse dos que
atuam na exploração turística, esportiva e de lazer no lago de Furnas.

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade, solicitamos o inestimável apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.207/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário de Santana Brava, com sede no Córrego de Santana
Brava, Município de Taparuba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Comunitário de Santana Brava, com sede no
Córrego de Santana Brava, Município de Taparuba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
José Henrique
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário de

Santana Brava é uma entidade civil sem fins lucrativos e foi fundada
em 14/9/93. Seus diretores são pessoas idôneas e não remuneradas
pelos serviços que prestam em prol do bem-estar da comunidade.

Entre outras finalidades constantes em seu estatuto, a referida
associação objetiva congregar os agricultores e famílias locais;
trabalhar pela união, organização e aprimoramento das atividades
agropecuárias, econômicas, culturais e desportivas da comunidade;
promover atividades assistenciais e filantrópicas.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme a
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares à
aprovação desta proposta.

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

REQUERIMENTO
N° 3.398/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor do COPAM com vistas a que sejam
prestadas as informações que menciona, relativas a granja avícola
instalada no Município de Canaã. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Turismo (3) e dos Deputados Miguei Martini, Edson Rezende e
outros, Fábio Avelar e outros, Durval Angelo e outros e Marcelo
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Gonçalves.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Obriga o DETRAN -MG a encaminhar notificação de multa antes da
cobrança.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o DETRAN-MG obrigado a notificar a autuação antes

que o proprietário do veículo receba a cobrança da multa.
§ 1° - O prazo para oferecer defesa prévia é de trinta dias contados

do recebimento da notificação da autuação.
- A defesa prévia deve ser apresentada junto ao DETRAN-MG, que

decidirá no prazo máximo de trinta dias.
II - Se, no prazo acima estipulado, o DETRAN-MG não decidir sobre

a defesa prévia de que trata o § 1°, o auto será arquivado, e seu
registro, julgado insubsistente.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A notificação da autuação tem a finalidade de

assegurar o contraditório e a ampla defesa ao cidadão antes da
aplicação da penalidade cabível. De acordo com nossa Constituição
Federal, aos litigantes em processo judicial ou administrativo são
assegurados esses princípios, com os meios e recursos a eles
inerentes.

O que este projeto vem propor é que o cidadão tenha a
oportunidade de se defender antes que a penalidade lhe seja
aplicada, sendo que o funcionamento do sistema de defesa prévia
deverá ser rápido, prático e objetivo, diferentemente da burocracia de
um procedimento recursal formal.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Irani Barbosa.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Tranporte.
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Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público das galerias, queremos abordar alguns temas. Um deles é um
lembrete para o nosso Governador Itamar Franco. Foi feito um acordo
entre a CEMIG, o INCRA e o Governo do Estado, através do ITER,
para um plano de iluminação para atender aos assentamentos rurais.
São três fontes de recursos: R$1.300,00 da CEMIG - por residência -,
R$1.300.000,00 do Governo do Estado e R$2.200.000,00 do INCRA.
O dinheiro do INCRA já está depositado na conta da CEMIG, que está
pronta para executar o orçamento para o fim de ano de 2001, e já
temos outro convênio assinado para a mesma ação referente ao ano
de 2002. Infelizmente, o ITER ainda não conseguiu cumprir o seu
compromisso de colocar R$1.300.000,00 para 2001 e R$1.200.000,00
para 2002, que beneficiarão, com eletrificação rural totalmente de
graça, os assentados de Minas Gerais.

Estamos encaminhando correspondência ao Governador a fim de
que dê prioridade, apesar das dificuldades de caixa do Estado, a esse
programa extremamente útil para as pessoas que ali serão
assentadas e que praticamente nada têm na vida.

Hoje conversei com o Presidente do ]TER, Marcelo Rezende, com
vistas a se aproveitar os 5% do lucro da CEMIG que devem ser
aplicados em projetos sociais. Ressalto que a CEMIG apresentou bom
lucro no ano passado, que girou em torno de R$20.000.000,00,
R$30.000.000,00 ou R$40.000.000,00, e precisamos de
R$2.500.000,00 para esse programa de eletrificação rural.

Gostaria de falar ainda a respeito da cidade de Rio Pardo de Minas,
que está passando por verdadeira revolução: numerosas forças
políticas estão se unindo em prol do seu desenvolvimento. Hoje
tivemos a grata satisfação de saber que o Governador Itamar Franco,
por meio da COPASA, começou a fazer a primeira rede de esgotos da
cidade, com recursos da ordem de R$700.000,00, provenientes da
parceria entre a Câmara e a Prefeitura Municipal. Além disso, o
Governador deu a ordem de início da construção da Escola Marlene
Carmo - reivindicação de 25 anos da população local. Vários Prefeitos
tentaram, inclusive a Dona Raimunda, o próprio Edson e o Dr.
Orlando, e não conseguiram. Agora, felizmente, o Secretário Murílio
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Hingel deu a ordem de início, e essa obra de mais de
R$700.000,00 começa na próxima segunda-feira.

Foi também firmado convênio com a CEMIG para a eletrificação de
360 residências na cidade que, mesmo no século XXI, não tinham luz
elétrica. A Prefeitura já pagou três parcelas desse convênio, e as
obras se iniciarão no mês de julho e terminarão em setembro.

A COPASA perfurou três poços artesianos, equipou mais três, e há
previsão de mais cinco pela CODEVASF. Já foram assinados
convênios de eletrificação rural em 1.700 residências, para que a
CEMIG entre com os seus R$1.300,00, a Prefeitura,
aproximadamente com 30% do valor da obra, e o beneficiário, com
20%, divididos em 36 parcelas.

Quero colocar para Minas Gerais e para o Plenário o sucesso de
uma administração que está conseguindo atender à população. As
igrejas evangélica e católica, por meio do Padre Ivan, e outros grupos
comunitários, junto com o Prefeito Edson, a D. Raimunda, a Secretária
de Educação Antonina, o Secretário Léo Silveira e o Donizeti têm tido
comportamento exemplar na busca desses recursos sem falar da
parceria da Câmara Municipal, chefiada pelo seu competente
Presidente, e dos Vereadores, como a Beta, o Jorginho, o Gera, o
Niltinho, o Paulinho, o Péricles e todos os outros que estão
desempenhando um trabalho muito bom naquela cidade.

Reiteramos o que foi dito em nome da Liderança do PTB no início da
manhã. Os Deputados do PTB já estão prontos para votar o projeto da
Defensoria Pública positivamente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

amigos que nos visitam, falarei a respeito do Projeto de Lei
Complementar n° 50. Saiu hoje no jornal tão respeitado "Estado de
Minas" matéria que contradiz o que foi publicado há três semanas. Foi
assinada pelo Conselho Nacional de Trânsito a Resolução n° 136, que
diz claramente que as multas de trânsito teriam o valor máximo de
R$196,00. Ontem, o CONTRAN emitiu nota dizendo que isso não é
verdade, que o valor máximo é de R$196,00 multiplicados por 3,
totalizando R$570,00 ou R$580,00. Tenho muito respeito pelo jornal
"Estado de Minas", mas fizeram matéria tendenciosa para o DNER,
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que está extinto e continua existindo. E a única coisa no mundo
que foi extinta e que continua existindo: a bagunça chamada DNER.
Dizem que a multa é acessível. Quem tem condições de pagar, por
uma infração de trânsito, multa de R$570,00? Esses radares ficam
escondidos no meio do mato, pintados de cor escura, ferindo o Código
Nacional de Trânsito, que diz que toda a sinalização tem de ser
educativa. Para isso, teria de ficar à vista, não escondida no meio do
mato. Além de ferir o CNT ainda fere a Constituição Federal que, em
seu art. 50, inciso LV, diz que todo cidadão brasileiro ou naturalizado
no País tem o direito à defesa e ao contraditório. Mas recebemos em
casa, pelo correio, uma boleta condenatória, no valor de R$570,00,
sem direito à defesa. Isso é ladroagem. O nosso direito de não sermos
processados acabou. ótimo. Somos cidadãos comuns, mas, sem
medo de ser processado, digo que o DNER é bagunça generalizada e
roubalheira no bolso do cidadão. Estão descumprindo a Constituição
Federal e o Código Nacional de Trânsito. A Resolução n° 29 do
Ministro da Justiça, do dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal,
diz claramente que os radares só poderiam funcionar com autoridade
presente, ou seja, na rodovia federal, com a Polícia Rodoviária
Federal, e, na rodovia estadual, com a Polícia Rodoviária Estadual. E
o que estamos vendo? O cidadão comum que esconde o carro de um
lado, senta-se numa cadeira de praia no meio do mato, lendo a
"Playboy", e o radar escondido também. Então, gostaria de deixar
registrada nesta Casa a minha admiração por ver um jornal de
respeito como o "Estado de Minas" dar razão ao Ministério dos
Transportes por estar descumprindo a Constituição e o Código
Nacional de Trânsito. Enfim, dar razão a coisas erradas.

Lamento profundamente essa matéria de hoje que, além disso, me
faz críticas. Não estou preocupado com isso, porque já me acostumei
a críticas. Falo o que tenho vontade e estou vendo que está errado.
Não tenho rabo preso com jornal nem com ninguém em Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo-o pelo seu
pronunciamento e reforço as suas palavras. Aliás, o DNER é um
órgão que não tem poder investigatório. Não poderia multar nunca,
porque é competência da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com
os códigos em vigor. Existe uma indústria atrás de tudo isso,
enriquecendo terceiros, através de convênios feitos de forma que
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desconhecemos. Por tudo isso, é função nossa - e aí me somo ao
seu trabalho - defender todos aqueles que estão sendo multados de
maneira irregular, com essa maneira desleal de deseducar o trânsito
em nossas estradas. E lastimável que isso ainda esteja acontecendo,
por mais que a Assembléia esteja insistindo nisso. Destaco, entre os
Deputados, o seu trabalho.

Continuam como se fosse tudo normal. A multa deve ser dada após
20% além da velocidade estabelecida, mas, às vezes, mesmo com
velocidade menor a multa está vindo. Então, é uma bagunça. E
preciso que esses órgãos de trânsito, principalmente em nível federal,
tomem o mais rapidamente possível as rédeas e regularizem
dignamente, corretamente, dentro da Constituição e das normas
legais, esse trânsito tão bagunçado, porque virou indústria de tomar
dinheiro do cidadão, de maneira ilegal, desonesta e desleal.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
Tenho a certeza de que a Justiça Federal e a Procuradoria da
República trabalham com seriedade. Faço um apelo da tribuna desta
Casa aos Srs. Procuradores da República, aos Srs. Juizes Federais,
que têm poderes para mostrar a inconstitucionalidade desse ato
abusivo de um contrato totalmente fora das regras da Lei n° 8.666, Lei
de Responsabilidade Fiscal, que diz que toda licitação de 100 a
1.000.000 de vezes tem de ter audiência pública. Essa licitação foi de
R$486.000.000,00 e não teve audiência pública. Já começa errado na
nascente. Além disso, a Constituição no seu art. 50, inciso LV, diz:
"Todo cidadão brasileiro ou naturalizado no Brasil tem o direito da
defesa e do contraditório". Isso não está sendo respeitado. E o Código
Nacional de Trânsito diz no seu art. 22 que toda sinalização é
educativa, só que está escondida no meio do mato, pintada de preto
ou de azul-escuro, que fogem às cores permitidas no Código.
Lamento. Já derrubamos mais de 200 mil multas por esses itens que
foram colocados aqui. Falta um pouco de pulso da Justiça Federal
para mostrar a inconstitucionalidade disso e cassar, de vez, esse
abuso, esses caça-níqueis que temos nas estradas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero também
cumprimentá-lo, Deputado Bejani, e admirar a persistência de V. Exa.,
que propôs a Comissão Especial das Multas e, após o término dela,
perseverou com o seu trabalho. Como V. Exa. mesmo disse, foram
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mais de 200 mil multas anuladas de forma justa. Isso é importante.

Para corroborar o seu pronunciamento, quero citar a estrada que
liga Belo Horizonte a Montes Claros. De Montes Claros até o 'trevão"
que vai para Brasília, não existe estrada. Só há buraco, causando um
prejuízo incalculável às pessoas que transitam por essas estradas. O
motorista que sai do Norte para vir para a Capital, enfrentando 350km
de buracos, quando pega um trecho razoável, que permite o tráfego
normal de veículos, encontra seis radares. Ou o sujeito cai no buraco
ou cai no radar. Ele tem o prejuízo do carro e é obrigado a pagar as
multas pesadas, além de perder pontos na sua carteira de habilitação.
V. Exa. está de parabéns. E importante esse trabalho. A sua

persistência vai fazer a justiça enxergar o que está acontecendo: há
exploração do contribuinte motorista. Por isso mesmo, quero, além da
minha admiração, trazer o meu incentivo para que possamos
efetivamente transformar essa Comissão Especial em CPI, para
sabermos para onde está indo o dinheiro do povo mineiro, para
sabermos o que está acontecendo e denunciar o abuso em nosso
Estado. Ao propor a CPI, conte com o meu total e irrestrito apoio,
porque temos de dar um basta à exploração e ao abuso que está
ocorrendo com os motoristas de Minas Gerais. Parabéns por seu
trabalho e pronunciamento.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. V.
Exa. tem toda a razão quando fala em criarmos uma CPI, porque ela
pode quebrar o sigilo bancário e fiscal de alguns funcionários que se
estão enriquecendo com o que está no bolso dos cidadãos de Minas
Gerais.

Está no contrato assinado no Ministério dos Transportes com
Rodovida, o consórcio dos radares, que cada radar tem garantido 100
multas por mês, haja ou não multa. Cada radar recebe, por mês,
R$5.550,00, que são multiplicados por 34 radares em Minas. Vejam o
total desse dinheiro que é ganho por uma empresa da iniciativa
privada. Três empresas formaram o Consórcio Rodovia. Isso é
ladroagem, isso é assaltar o bolso do cidadão de Minas Gerais.

Falta também - desculpem-me da franqueza - pulso do Governador
do Estado. Ele, como Governador, poderia dizer que não quer esses
radares em Minas, e fim de papo. Isso foi feito no Espírito Santo. Mas
aqui, não. 0 Governador de Minas prefere ficar brigando com o
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Governo Federal do que olhar as coisas necessárias em Minas
Gerais.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Bejani, não tenho
muita coisa a acrescentar ao que foi dito, mas quero parabenizar V.
Exa. por esse esforço com relação aos radares, às multas, à operação
caça-níqueis ou limpa-bolsos, que são um absurdo realmente. Se pelo
menos a situação das nossas estradas fosse razoável, mas a
conservação delas é deplorável, dando uma insegurança muito
grande.

Portanto, queremos somar-nos a esse esforço de V. Exa. e protestar
contra esse objetivo que está sendo delineado, que é exatamente
arrecadar recursos. E um absurdo. V. Exa. disse muito bem que a
multa é o lado educativo da questão e não pode ser usada para
engordar orçamento, seja do Governo Municipal, seja do Estadual,
seja do Federal. Ficam aqui os nossos protestos. Precisamos ter uma
atitude mais dura na defesa dos cidadãos de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Alberto
Bejani, cumprimento-o pela fala, garra e determinação em defesa do
povo mineiro. Existe grande falta de respeito do Governo Federal para
com o nosso povo. As rodovias estão intransitáveis, mas os radares -
às escondidas - multam os motoristas. Mais uma vez, queremos
cumprimentá-lo pela luta. Devemos lutar, mostrar ao Governo Federal
e ao DNER que precisam melhorar as rodovias, porque o povo não
agüenta mais, em pleno mês de junho, ter de enfrentar as estradas
esburacadas. Cito como exemplo a BR que liga Montes Claros a Belo
Horizonte, praticamente intransitável. Parabéns, Deputado Alberto
Bejani.

O Deputado Sebastião Costa (em apar te)* - Deputado Alberto
Bejani, além de cumprimentá-lo pelo trabalho e pela luta, vou
acrescentar um aspecto interessante: a multa deveria ter caráter
pedagógico, ou seja, orientar e ensinar o motorista a não incorrer em
falta, e não caráter meramente tributário, isto é, arrecadar de qualquer
maneira.

O seu trabalho é elogiável e engrandece o nosso partido. E preciso,
volto a dizer, que as três esferas do poder - Governos Federal,
Estadual e Municipais - modifiquem a forma de punir, porque, como
estão fazendo, o cidadão é condenado antes que possa se defender.
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O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Sebastião

Costa.
Defensores Públicos, Defensoria é sinônimo de ação social, de

atendimento aos necessitados. Acredito, com todas as letras, que não
haverá parlamentar que terá a coragem de dizer não à causa justa de
vocês. Nesta Casa, já votamos projetos importantes, mas não tão
importantes como esse. Parabenizo o Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, Vereador Isauro Calais, em virtude do
trabalho que está fazendo em defesa daquele que defende o pobre,
que está sendo massacrado pela justiça. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, prezados amigos da imprensa, saúdo os Defensores
Públicos por meio do ilustre amigo e companheiro de partido,
revelação da política mineira, Vereador Isauro Calais, Presidente da
Câmara de Juiz de Fora, que, a exemplo do Deputado Alberto Bejani,
meu dileto amigo da Zona da Mata, tem se esforçado e dedicado
muito.

Nós, do PDT, estamos empenhados nessa causa justa, que dignifica
e honra uma classe que precisa ser fortalecida em todos os sentidos,
em benefício, sobretudo, daqueles menos favorecidos, que precisam
de uma justiça ágil e dinâmica, e, por falta de condições, não têm
como obtê-la.

Como já foi dito, a unanimidade é difícil, principalmente na política,
mas ela tem e, às vezes, abre exceções. Tenho certeza de que este
Plenário hoje estará repleto para dizer "sim" ao Projeto de Lei
Complementar n° 50.

Quero também dizer da confiança, da esperança na sensibilidade do
Governador Itamar Franco. Tão logo ocorra a aprovação desse
importante e relevante projeto, que seja sancionado pelo eminente
Governador, que fará um ato de justiça. Acreditamos na sua
sensibilidade. Vocês não sairão frustrados quanto à aprovação desse
projeto.

Quero agradecer a oportunidade de receber vocês, junto com meus
colegas, o que, para nós, é motivo de muita alegria. A presença de
vocês aqui nos dá força para votar com mais tranqüilidade, com mais
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certeza.

Passo a fazer outras considerações. Para a minha cidade,
Leopoldina, tivemos o privilégio, ainda na administração do Deputado
Anderson Adauto, de levar a TV Assembléia, em 2000, se não me
falha a memória. E uma TV que mostra o nosso trabalho e pela qual
todos podem avaliar o que fazemos aqui. Leopoldina é uma das
poucas cidades da Zona da Mata que têm a TV Assembléia, junto com
Pirapetinga, também indicada por mim, e Muriaé, indicada pelo
Deputado Cristiano Canêdo.

Infelizmente, só quando reclamo da tribuna e a Presidência da Casa
aciona a Área de Comunicação, que aciona a Prefeitura, colocam a
TV Assembléia no ar, em Leopoldina, por, no máximo, dois, três dias,
e ponto final. Fico até constrangido de falar isso aqui, mas acho que
outras cidades estão querendo a TV Assembléia. Peço, então, Sr.
Presidente, que seja feita uma manifestação junto à Prefeitura
Municipal de Leopoldina, para sabermos os motivos por que a TV
Assembléia, que lá investiu R$28.000,00, não é colocada no ar. Muito
pelo contrário, sofre boicote; quero acreditar não seja do Sr. Prefeito,
Dr. José Roberto, mas da parte de alguns de seus assessores, que
não querem ver o trabalho deste Deputado.

Portanto, gostaria de pedir que esse convênio fosse até rescindido,
dando oportunidade a outra cidade. Infelizmente, na minha, não
estamos conseguindo esse objetivo, o que é lastimável, mas espero
que seja tomada uma providência pela nossa Presidência, para que
esse caso seja definitivamente resolvido.

Tenho audiência marcada com o Secretário Murílio Hingel e com os
Prefeitos de Ervália, Santo Antônio do Aventureiro e Desterro do Meio,
mas, dada a relevância desse projeto de lei complementar, não vou
poder acompanhá-los, não vou poder sair daqui. Acho que é meu
dever ficar aqui, com os senhores, e os Prefeitos já me liberaram
desse compromisso, a quem agradeço a compreensão.

Recentemente, perdemos um amigo na cidade de Pirapetinga,
Prefeito, por duas vezes, daquela cidade, um Prefeito extraordinário.
Quero pedir vênia para ler uma mensagem que quero deixar transcrita
nos anais da Casa. Ode a uma saudade. Ao amigo Osmindo Ferreira
Lima. Com toda a certeza, falar de uma pessoa do quilate de Osmindo
Ferreira Lima é muito fácil, pois foi um exemplo a ser seguido, como
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empresário, homem público, amigo, pai de família e,
principalmente, como ser humano. Osmindo teve sempre um lugar
especial em nossa alma e nas relações de amizade que cultivamos.
Foi um amigo leal e integro, solícito, companheiro e preocupado em
ajudar.

Tivemos com Osmindo Lima uma convivência maravilhosa, sadia e
que gerou parceria política proveitosa para Pirapetinga. Porém, o
destino nos tirou Osmindo, que, agora, em um plano superior, estará
olhando e zelando por todos nós, que precisamos continuar nosso
caminho.

Um líder não se vai sem que deixe alguém com suas características,
e Osmindo Lima não fez diferente, deixou a representá-lo seus filhos
Augusto Cézar e Ana Luíza. Ele, com o "feeling" empresarial do pai, e
ela com o carisma político que já demonstrou como Vereadora por
Pi rapeti nga.

Só nos resta o conforto de saber que o nosso querido e saudoso
Osmindo está, com certeza, tranqüilo e sereno ao lado do nosso Pai
Supremo, como acontece com os homens de bem.

A D. Cirley, à Ana Luíza e ao Augusto Cézar, à sua nora, aos seus
netos e aos demais familiares, os agradecimentos e o reconhecimento
de uma pessoa que será eternamente grata a Osmindo Ferreira Lima.
Hoje, uma saudade. Sensibilizado, seu amigo de sempre, Bené
Guedes.

Para finalizar, quero agradecer ao Governo de Minas, em especial
aos Secretários Marco Antônio e Henrique Hargreaves, por terem
atendido a uma solicitação nossa e do Pe. Gabriel, quando foram
liberados 7km de asfalto que ligam a Rio-Bahia ao Município de Santo
Antônio do Aventureiro, do qual gostamos muito e onde fazemos
política. Esse beneficio é de grande relevância e queremos agradecê-
lo publicamente.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Em primeiro lugar, quero
parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento, dizendo que somos
testemunhas do seu trabalho, esforço e empenho por todas as
cidades, por toda a região que V. Exa. representa, e tão bem, nesta
Casa. Quero, também, agradecer-lhe o aparte.

Quero me posicionar com relação a duas situações postas por V.
Exa. A primeira é a respeito da TV Assembléia. Infelizmente, parece
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que não há acompanhamento, fiscalizaçãó por parte da TV
Assembléia, porque em várias cidades acontece a sua instalação e,
depois, não sabemos o motivo, a imagem não continua no ar.
Lamentamos, porque o povo cobra e quer ver o trabalho do seu
Deputado, na sua cidade. Fica aqui a mesma consideração, já feita
por V. Exa., com as mesmas palavras, para a minha querida Curvelo,
que também está fora do ar há muito tempo. Já apresentei várias
solicitações à direção da TV Assembléia, mas ainda não houve
solução. Fazemos coro com o pedido, para que haja, por parte da
Presidência, da Mesa e da direção da TV esse acompanhamento para
que esteja no ar, não só seja colocada numa cidade, mas que
permaneça e continue. Mais importante do que se instalar é que
permaneça no ar.

Em segundo lugar, inscrevi-me para falar, mas, pelo adiantado da
hora, parece que não vai ser possível, já que serei o sétimo. Desde o
início, quando se pensava em apresentar esse projeto, vínhamos
acompanhando a direção da Defensoria Pública e discutíamos
também com a Procuradoria do Estado os caminhos a seguir. O meu
gabinete já estava trabalhando com algumas seções da OAB-MG.
Temos participado efetivamente.

Tenho um pronunciamento a fazer - se houver tempo, o farei -, mas
se não for possível, agradeço-lhe o tempo que V. Exa. me cede para
aparte para manifestar também o completo, total e irrestrito apoio ao
Projeto de Lei Complementar n° 150, do qual participamos tão
efetivamente. Srs. Defensores, tenham a certeza de que a causa é
extremamente justa e chega de forma demorada. Hoje, a Assembléia
vai começar a resgatar uma situação de injustiça. Tenho a certeza de
que o Governador Itamar Franco vai referendar o que foi votado aqui
com o total apoio de todos os Deputados da Casa. Muito obrigado.

Questão de ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Estou inscrito para manifestar

apoio ao Projeto de Lei Complementar n° 50, mas gostaria de deixar
consignado, com muito pesar, o falecimento, nesse exato momento,
do Sr. Antônio Dinis Pinheiro, pai do Deputado Dinis Pinheiro, nosso
colega. Quero solicitar ao Presidente que determine 1 minuto de
silêncio.

Todos nós, parlamentares, estamos sentidos pelo falecimento do Sr.
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Antônio Dinis, pelo exemplo de dignidade que foi esse grande
homem, pai de família, cidadão exemplar e, acima de tudo, um
homem que resgatou o seu desejo de servir ao povo de Minas. V.
Exa. tenha a certeza de que estou tão pesaroso quanto V. Exa., que
noticia o falecimento de um amigo, ao noticiar também o falecimento
do pai do Deputado Dinis Pinheiro.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Atendendo à questão
de ordem do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, antecedendo a fala do
Deputado Ermano Batista, a Presidência convida a todos que
prestemos homenagem póstuma ao pai do Deputado Dinis Pinheiro
fazendo 1 minuto de silêncio.

(- Faz-se 1 minuto de silêncio.)
O Deputado Bené Guedes* - Agradeço as intervenções dos

Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva, porque são
importantes. O Doutor Viana referendou a questão da TV Assembléia,
realmente preocupação de todos nós. Agradeço a sua intervenção
que valoriza o nosso pronunciamento. Faço minhas as palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, no que tange ao querido colega Dinis
Pinheiro, que perde seu pai, perda irreparável. Que Deus o conforte e
lhe dê forças e à família, para superarem essa dor. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as

galerias cheias de gente ávida de justiça representam o grito do
cidadão marginalizado, porque, no processo de prestação jurisdicional
que cabe ao Estado fazer em defesa do homem, se deu prioridade
muito grande à sociedade, em prejuízo do cidadão que é a célula. O
órgão encarregado de defender a sociedade, o Ministério Público,
ficou devidamente armado com justiça; mas a Defensoria Pública ficou
totalmente desarmada, precisando, realmente, receber um tratamento
especial. Por essa razão, Sr. Presidente, a votação, na forma como
está redigido, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002 é medida
de justiça a que esta Casa não se pode furtar.

Mas, Sr. Presidente, uso esta tribuna também para falar sobre um
procedimento predatório movido pelo Governo do Estado contra as
universidades do Estado de Minas Gerais, as universidades públicas.
Nos últimos dias, os jornais deram destaque à situação da UEMG e,
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por extensão, da UNIMONTES. As notícias dizëm como o Governo
Estadual deixa inacabado o projeto da UEMG, enquanto fundações
privadas de ensino superior arrecadam até R$47.000.000,00, atuando
sob a chancela da UEMG e suprindo uma função que deveria ser do
Executivo.

Em outras palavras, o Estado abdica de ter uma verdadeira agência
de desenvolvimento, em desvio que é reconhecido publicamente pelo
próprio Secretário da Educação. O Prof. Murílio Hingel lembra o ilustre
mestre da Universidade de São Paulo que é, em última análise, a
grande responsável pelo desenvolvimento daquele Estado, já que é
um "celeiro de talentos" - palavras dele. Mas Minas Gerais, segundo
S.Exa., não tem condições financeiras para deslanchar projeto
semelhante com a UEMG e suas afiliadas. Como resultado, fundações
sediadas em várias cidades mineiras trabalham como se afiliadas
fossem da UEMG, mas cobram de seus alunos mensalidades que
chegam a R$800,00.

E evidente que o sistema posto em prática é conveniente para o
Estado e vantajoso para as fundações, mas quem perde é a
sociedade mineira. A desistência do modelo da universidade pública,
proposto pela própria Constituição Federal, encontra sérios e
gabaritados críticos, tais como o Prof. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da
instituição, o qual vem declarar o seguinte: "O Governo deveria tirar a
roupa do corpo para manter a UEMG e a UNIMONTES, mas não o
faz. A crise do ensino superior é motivada por ter o setor privado
tomado conta dele. Nem nos Estados Unidos o ensino universitário
fica concentrado nas mãos da iniciativa privada. Lá, 77% das
instituições são públicas, índice justamente inverso ao do Estado de
Minas Gerais".

O desestímulo à universidade estadual vem de longe. Basta dizer
que o custo anual da absorção das fundações do interior é de
R$70.000.000,00, dinheiro que sucessivos governos jamais
destinaram ao órgão. Esse descaso acentuou-se na administração
Itamar Franco: o Governador apresentou Ação Direta de
Inconstitucionalidade, para eximir-se da obrigação de reservar
recursos do orçamento para a UEMG e UNIMONJTES, conforme
Emenda à Constituição n° 47/2000, aprovada por esta Casa.

Há menos de três semanas, o Supremo Tribunal Federal deu ganho
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de causa ao Executivo mineiro, em base de liminar, em decisão
que representa vitória para o Palácio da Liberdade, mas derrota para
o povo de Minas Gerais.

Na verdade, a pouca ou nenhuma vontade do Governador de fazer
os repasses à UEMG e à LJNIMONTES vem muito antes de sua vitória
na justiça. Basta examinar os números do orçamento de 2001 para
constatar isso: no tocante à UEMG, o orçamento consignou créditos
autorizados no total de R$77.000.000,00, enquanto o total realizado
não chega a R$18.000.000,00; quanto à UNIMONTES, a verba
orçamentária era de R$80.900.000,00, enquanto foram realizados
apenas R$36.000.000,00.

O total não transferido àquelas instituições é, portanto, superior a
100 milhões. Isso significa que o Executivo - muito antes de ser
acolhida a ADIN - já havia deixado de efetuar os repasses.

E difícil compreender os argumentos invocados pelo Governo
mineiro para fundamentar a ADIN. Alega ele que tanto a UEMG
quanto a UNIMONTES recebem, no mínimo, 2% da receita
orçamentária anual do Estado, valores que são repassados em
parcelas mensais equivalentes a 1112 do total a ser destinado durante
o exercício. Ora, como vimos pelos números do orçamento de 2001,
tal não aconteceu nesse ano.

Em vista do exposto, estamos diante de uma situação que demanda
urgente posicionamento por parte desta Assembléia. A UEMG e suas
afiliadas são hoje um misto de instituição pública e privada,
desobrigando o Executivo do que lhe cabe, privilegiando entidades
particulares e causando prejuízo ao povo.

De outro lado, o Governador declara em juízo estar destinando 2%
do orçamento a essas instituições, o que não se comprova pelos
números realizados em 2001. E necessário, portanto, que S. Exa. e
seus Secretários esclareçam a este Legislativo o porquê da
discrepância.

Nesse sentido, estamos encaminhando requerimento à Presidência
da Casa, para que proceda ao respectivo pedido de informações. Em
base de rigor, deveríamos exigir que essas informações incluíssem
também o destino pretendido pelo Governador para a UEMG, a
UNIMONTES e afiliadas. Afinal, parece-nos que o modelo
originalmente proposto para as entidades está na berlinda,
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configurando potencial e considerável perda para o ensino superior
em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva..
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

saúdo todos os Defensores que comparecem a esta Casa do povo, na
pessoa do Dr. Leopoldo Portela, Presidente de associação tão
importante para Minas e para o Brasil. Não usarei todo o meu tempo,
em respeito àqueles que aguardam o início dessa importante votação.

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de dizer ao meus pares
que, como é de costume, sempre trago anotações para que a
memória não me traia. Mas, neste momento, farei diferente: quero
falar aos meus colegas, de coração, da minha trajetória como
advogado no Sul de Minas, da minha vida no escritório de advocacia,
juntamente com meu pai e meu tio, de saudosas memórias, quando
estávamos, na minha querida Ouro Fino, sempre prontos a defender
os legítimos interesses dos mais necessitados. Participamos de
inúmeras defesas e jamais, durante três décadas, furtamo-nos da
nomeação pelo próprio Presidente da OAB, como também do Juiz da
Comarca de Ouro Fino e da nossa região. Estou em meu primeiro
mandato nesta Assembléia, o que muito me honra e me conforta, e
vejo, neste final de mandato, o nosso sonho, o nosso projeto vir para a
votação em 1° turno.

Quero dizer a todos os Defensores e Defensoras que o Estado tem
uma dívida muito grande com todos vocês. Essa dívida de gratidão é
impagável, porque silenciosamente vocês souberam suportar os anos
para a chegada desse grande momento histórico para o Estado de
Minas. Quero saudá-los com o peito cheio de alegria, e orgulhoso
desse momento. Votaremos no 1° turno, no 20 turno e vamos, com
certeza, acompanhar a sanção, para resgatar um sentimento, a
dignidade do povo de Minas Gerais. Esse é o nosso grande momento,
talvez um dos mais importantes e abençoados desta Casa.

Importante em decorrência do que este PLC representa para a
sociedade e abençoado por vocês que vieram de tantas paragens.
Somente aquele que já esteve nas lides forenses como eu e
acompanhou-as, no dia-a-dia, conhece as dificuldades processuais
para resgatar acima de tudo o direito à própria liberdade. Hoje essa
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liberdade está resgatando o que há de mais sagrado - a
Constituição -, e dizemos a todos que Minas Gerais muito lhes deve.
Temos certeza de que a Assembléia Legislativa estará presente como
sempre, garantindo o direito de todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Defensores Públicos, esta Assembléia vive momento histórico com a
votação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, que organiza a
Defensoria Pública do Estado, define a sua competência e dispõe
sobre a carreira de Defensor Público.

Sinto-me comprometido com essa luta, antiga aspiração dos
Defensores Públicos mineiros, pois tive o privilégio de me alinhar
nessa fileira ao lado da Associação dos Defensores Públicos de Minas
Gerais.

Solicitado pela laboriosa Diretoria, acompanhei as negociações que
antecederam a remessa pelo Executivo a esta Casa do Projeto de Lei
Complementar ora apreciado. Foram gestões exaustivas e
persistentes, inclusive junto à Procuradoria-Geral do Estado, onde
estive pessoalmente, em companhia dos diretores da sua associação.
Sensível à urgência e à legitimidade da causa, o Executivo
encaminhou o projeto, que foi publicado em 10 de janeiro próximo
passado.

Acompanhei, então, com empenho e real interesse, a tramitação do
projeto de lei complementar, tendo recebido e respondido inúmeras
solicitações enviadas ao meu gabinete por vários grupos de
defensores e por diversas subseções da Ordem dos Advogados do
Brasil em Minas Gerais.

Quero, neste momento, trazer meu testemunho emocionado sobre a
atuação desses valorosos defensores da cidadania, que, com seu
trabalho abnegado, proporcionam o indispensável acesso democrático
à justiça. Conheço as dificuldades que envolvem o seu exercício
profissional, especialmente nas comarcas mais distantes, algumas
delas não providas dos recursos materiais para o atendimento.

Não são raros os casos em que os próprios Defensores se
comovem com a total carência de recursos dos seus assistidos e
acabam por custear, às próprias expensas, as despesas com cópias
de documentos, reconhecimento de firmas e até com passagem de
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ônibus para os seus patrocinados.

O desprendimento desses Defensores ainda vai além: são noites
sem dormir, debruçados em pilhas de processos, é a angústia de
querer amparar os direitos brutalmente postergados, é o desgaste das
horas e horas de embates ao Tribunal do Júri, após longo preparo das
linhas de defesa, é o exercício da árdua missão de se interpor entre a
letra implacável da lei e o cidadão desvalido que tenta exercer a
cidadania e resgatar a sua dignidade, é o ato de coragem de se
colocar à frente do pobre, do analfabeto, daquele que busca na justiça
o seu último recurso, e de protegê-lo da discriminação, da
desigualdade, da injustiça e do desrespeito; é a prática do preceito
legado pelo grande Rui Barbosa: "Onde houver um grão que seja de
verdadeiro Direito, não regatear ao atribulado o consolo do amparo
judicial".

O reconhecimento e a valorização do Defensor Público, com a
aprovação dessa lei orgânica, é imperativo de justiça e cumprimento
do, preceito constitucional.

E preciso garantir a estruturação da carreira, a autonomia
administrativa e financeira, nos moldes do Ministério Público, e os
direitos e vantagens inerentes à função.

Estou certo de que a aprovação, se possível unânime, do Projeto de
Lei Complementar n° 50, demonstrará a sintonia desta Casa com as
mais justas aspirações do povo mineiro e o aval entusiasmado ao
trabalho altruísta e relevante, para o nosso povo e para o ideal
democrático, desses valorosos Defensores Públicos de Minas Gerais.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Deputado Doutor
Viana, parabenizo-o pela sua fala. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
trouxe a sua experiência pessoal no trato com a questão da justiça, o
compromisso e o grande trabalho dos nossos Defensores.

Conheço muito bem a Defensoria, porque, na Delegacia de
Mulheres, há um posto da Defensoria Pública cujas Defensoras, que
aqui estão, a Dra. Umbelina e a Dra. Maria Helena, ex-funcionárias da
MinasCaixa - pela qual V. Exa. muito trabalhou para que fosse feita
justiça aos seus ex-funcionários -, atendiam a mais de 60 mulheres
por dia, recebendo salário de R$300,00. Esta Casa, no mandato
passado, fez justiça a esses profissionais da Defensoria Pública. Hoje,
desejamos que esse quadro suplementar esteja consagrado na Lei

rÀ



286
Orgânica da Defensoria Pública.

Da mesma forma, é preciso que os nossos Assistentes Jurídicos
Penitenciários também estejam nessa lei orgânica.

Esta Casa fará justiça aos profissionais da Justiça que, ao longo do
tempo, foram os grandes injustiçados. Sabemos disso. Tenho a
certeza de que todos nós, Deputados, envidaremos esforços para
consagrar uma lei orgânica dentro da magnitude do grande trabalho,
da grande responsabilidade de cada Defensor Público. Muito
obrigada.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Cáro Deputado Doutor
Viana, cumprimento-o pelo pronunciamento e a todos que
participaram desse projeto, como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Trata-se de iniciativa de caráter suprapartidário. (- Palmas.)

Esta Assembléia tem a grandeza de perceber aqueles projetos que
efetivamente têm grande alcance e interesse social. O compromisso
da Bancada do PSDB é antigo. Vem desde o tempo do Governo
Eduardo Azeredo, que soube fazer justiça à categoria dos Defensores
Públicos de Minas Gerais.

Cumprimento a todos e lembro que, no novo Programa Nacional de
Direitos Humanos, anunciado pelo Presidente no dia 13 de maio, no
capítulo de direito à justiça, existe referência específica à valorização
da Defensoria Pública no Brasil. E uma questão de justiça social.
Portanto, os meus cumprimentos, sobretudo à categoria, que mostrou
enorme capacidade de mobilização e hoje está vendo o resultado
dela. Meus parabéns a todos.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do Deputado Amilcar
Martins. As vezes, a Justiça tarda, mas não falha. A vocês que
ajudaram e continuarão ajudando no cumprimento da Justiça em
nosso Estado, chegou a vez de serem justiçados. E questão de honra
para todos nós. Agradecemos a todos os Defensores, que, ao longo
desses tantos anos, doaram de si em benefício de tantos desvalidos
que precisaram dos seus trabalhos.

Quero ainda dizer que a Assembléia está colocando, no Projeto de
Lei Complementar n° 50, um artigo extremamente importante: à
medida que forem sendo criadas outras varas na Justiça, deverão ser
admitidos novos Defensores Públicos, para cobrir dignamente a
assistência a essas novas varas.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, em poucõs instantes, com

certeza, referendaremos do Executivo esse projeto, que vai resgatar a
dignidade e a Justiça para a Defensoria Pública de Minas Gerais.
Muito obrigado e parabéns para vocês.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotado o prazo
destinado a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a 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.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação,
na 96a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.867/2001, do
Deputado Hely Tarqüínio, e dos Requerimentos n°s 3.309/2002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 3.355/2002, 3.356/2002 e
3.357/2002, do Deputado Miguel Martini (Ciente- Publique-se-).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Fábio Avelar e

outros, em que solicitam a realização de reunião especial para
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Requerimento dos Deputados Durval Angelo e outros, solicitando a
realização de reunião especial para as comemorações do aniversário
de 90 anos do IPSEMG. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento dos Deputados Edson Rezende e outros, em que
solicitam que esta Casa proceda à revisão das conclusões do
Relatório Final da CPI da Mineração Morro Velho. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXVII do ml. 232
do Regimento Interno.
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Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a inclusão

em ordem do dia do Projeto de Lei n° 2.013/2002. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita a
formação de uma comissão para realizar visita ao DEOESP, em face
da fuga dos oito presos da cela 5, ocorrida por volta das 23 horas de
ontem. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno e designa a seguinte
comissão de representação: Deputada Elaine Matozinhos - PSB,
Deputado Marcelo Gonçalves - PDT, Deputado Marco Régis - PL e
Deputado Rogério Correia - PT.

Questões de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado, Sr. Presidente. A sua

postura não poderia ser outra ao aprovar esse requerimento. Há uma
semana, a CPI do Narcotráfico de Minas Gerais provou, com a ajuda
do Ministério Público, que a fuga do Fernandinho Beiramar havia sido
facilitada. Coincidentemente, uma semana depois dessa
comprovação, nessa madrugada, oito presos foram libertados ou
fugiram do DEOESP.

O objetivo dessa comissão é verificar "in loco" como ocorreu essa
fuga, que acredito ser uma fuga. Não estou dizendo que foi facilitada,
mas faço questão de que seja elucidada. Não estou denunciando
ninguém do DEOESP, mesmo porque o Secretário de Segurança, Dr.
Márcio Domingues, disse, há alguns dias, que confiava em quem
comanda aquele Departamento. Nós, até então, também confiamos,
mas queremos saber como ocorreu aquela fuga. Dirijo-me à
sociedade da região Centro-Oeste: pode contar com o nosso partido,
o PDT, não apenas na votação, mas também com a nossa presença
no momento da votação. Tranqüilizo o Pe. Euclides, porque
votaremos a favor não só da região Centro-Oeste, mas de todo o
Estado de Minas Gerais, que precisa da Defensoria Pública. Por que o
nosso Estado não faz como foi feito no Rio de Janeiro, ou seja, igualar
os salários dos Defensores Públicos aos dos Promotores? Muito
obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pelo que estamos vendo, está sendo abordada,

rsi



289
mais uma vez, a fuga ocorrida no DEOESP. Tivemos, também,
fugas em Ribeirão das Neves e em outras cadeias deste Estado.
Como os policiais não estão conseguindo tomar conta de 15.700
presos, este é o momento de cobrarmos do Governo do Estado a
construção de unidades prisionais para abrigar os presos, cumprindo
a lei estadual que determina que preso tem de ficar à disposição da
Secretaria da Justiça.

Quero acompanhar a visita, pois conheço de perto a situação. Hoje,
lamentavelmente, até na Delegacia de Mulheres são colocados
presos, por falta de locais adequados. Isso não é atribuição da Polícia
Civil, só nos tem criado problemas, é uma cruz de chumbo em nossos
ombros. A cada momento em que ocorre uma fuga, sempre
questionam a idoneidade dos nossos policiais. Não se questiona o
efetivo carcerário e o número de policiais que tomam conta dos
presos. Essa discussão é mais profunda e precisa de atenção
especial por parte desta Casa e do Governo do Estado. Muito
obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, na reunião realizada
hoje, pela manhã, manifestei a solidariedade da Bancada do PT, que
votará favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar n° 50, aos
seus substitutivos e às suas emendas. E claro que discutir a questão
da Defensoria Pública significa fazer uma discussão mais global da
questão da segurança pública no Estado. Concordo com o que o
Deputado Marcelo Gonçalves colocou, ele que foi Presidente da CPI
do Narcotráfico, e eu fui relator na ocasião: realmente enxergamos a
necessidade de que seja reforçada a segurança pública no Estado.
Mas, infelizmente, as verbas que deviam estar na Secretaria da
Justiça, para construção de presídios, continuam na Secretaria da
Segurança Pública, até por 'lobby" dessa Secretaria, que não quis
abrir mão dessa verba que deveria estar em outro local.

E verdade que não cabe à Polícia Civil vigiar os presos - concordo
com a Deputada Elaine Matozinhos. Mas é verdade também que a
Secretaria da Segurança Pública não pode deixar de responder a algo
que o Ministério Público concluiu agora, que é o envolvimento de dez
policiais do DEOESP na fuga do traficante Fernando Beiramar, e
permitir que esses policiais continuem trabalhando, como se nada
houvesse ocorrido. Ou se estabelece, de fato, um rigor na apuração
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das questões, afastando esses policiais, ou de pouco adiantará
aprovarmos leis que fortaleçam o Ministério Público, que fortaleçam a
Defensoria Pública, porque isso precisa de tato ser feito. Esse clamor
de justiça deve também ocorrer momento em que aprovarmos o
Projeto de Lei Complementar n° 50. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Turismo, em que

solicita seja enviado ofício ao Chefe de Divisão do Patrimônio da Rede
Ferroviária Federal S.A. em Minas Gerais, a fim de que essa
Comissão seja informada sobre a competência para a conservação do
patrimônio histórico da rede ferroviária do Município de Ribeirão
Vermelho. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo, solicitando seja enviado
oficio ao Prefeito Municipal de São João dei-Rei, a fim de que essa
Comissão seja informada sobre a competência para a conservação do
patrimônio histórico da rede ferroviária desse município. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo, em que solicita seja
enviado ofício ao Chefe de Divisão do Patrimônio da Rede Ferroviária
Federal S.A. em Minas Gerais e ao Presidente da Ferrovia Centro
Atlântica, a fim de que essa Comissão seja informada sobre a
competência para a conservação do patrimônio histórico da rede
ferroviária do Município de São João dei-Rei. 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 ia Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que tez retirar da pauta da

reunião os Projetos de Lei n
o
s 1.707, 1.743, 1.853, 1.897 e

1.926/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e votação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência

de quórum para votação de propostas de emenda à Constituição e,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, vai solicitar ao
Secretário que proceda à chamada para verificação de quórum.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de apresentar uma

sugestão a V. Exa. Tenho certeza de que alguns Deputados vão
querer fazer o encaminhamento dessa matéria. Então, em vez de
fazer a chamada, se V. Exa. permitisse o encaminhamento do
processo de votação, enquanto fossem acontecendo os
pronunciamentos, tenho certeza de que teríamos em Plenário os
Deputados para votar essa matéria. Peço, portanto, a V. Exa. que
abra diretamente o processo de votação, para que possa ser feito o
encaminhamento de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado
Anderson Adauto que a primeira matéria a ser votada é a Proposta de
Emenda à Constituição n° 68/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que depende do quórum qualificado de 48 Deputados. Como já
verificou, de plano, a inexistência do quórum qualificado, vai manter a
decisão de uma chamada para verificação.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou
percebendo que muitos estão falando, e o Plenário está ficando meio
vazio. Estou sentindo no ar que existe grupo que não está a favor da
Defensoria Pública. O PFL está presente, com todos os seus
Deputados. Estou vendo que o PSDB também está aqui.

Aqueles que não concordam com esse projeto de lei complementar
deveriam ter a hombridade de dizer: "voto contra". Seria mais bonito
do que correr. Então, Sr. Presidente, como acredito e confio no
trabalho honesto e sincero de V. Exa., coloquei meu voto a favor para
o Presidente desta Casa. Tenho certeza de que V. Exa. fará com que
ande mais rápido, para que possamos fazer com que o povo saia feliz
daqui, e não decepcionado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, V. Exa. constatou a
inexistência de quórum para a votação da proposta de emenda à
Constituição - precisaríamos de 48 votos. Mas V. Exa. pode perceber
que temos quórum para a votação da proposta de lei complementar;
temos aqui mais de 39 Deputados. Minha sugestão é que não seja
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feita a verificação e iniciemos imediatamente a votação do projeto.
Se, durante a votação do projeto, tivermos mais de 48 Deputados,
retomamos a proposta de emenda à Constituição; votá-la agora
atrasaria a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência entende a ponderação do
Deputado Durval Angelo, mas mantém a decisão de verificação de
quórum, já que as votações necessitam de quórum especial. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Reponderam à chamada 44 parlamentares,

número insuficiente para votação de proposta de emenda à
Constituição, mas suficiente para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

a Proposta de Emenda à Constituição n° 68, de nossa autoria,
garante, acima de tudo, o funcionamento do Conselho Estadual de
Educação; é uma das propostas mais importantes para as autarquias
e as instituições educacionais do Estado. Mas, considerando o
número de Deputados, entendo que, em homenagem a todos os
Defensores Públicos, deveríamos votar imediatamente o Projeto de
Lei Complementar n° 50. Solicitamos a inversão da pauta neste
momento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Dalmo
Ribeiro Silva que não há quórum para a votação da emenda
constitucional, mas sim para a do projeto de lei complementar.

Discussão, em 1° turno, da 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 Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°50/2002,
do Governador do Estado, que organiza a Defensoria Pública do
Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor
Público e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 9, que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 que apresenta, ficando
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 9, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, com as Emendas n°5 10 a 17, que apresenta,
ficando prejudicadas as Emendas n os 1 a 9, da Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, estamos sabendo que o

quórum, para falar em português claro, está apertado. Então, apelo
para que V. Exa. encaminhe a todos os parlamentares inscritos: que
retirem sua inscrição para discutir a matéria e façam declaração de
voto, posterior ao nosso posicionamento, de forma que votemos o
Projeto de Lei Complementar n° 50 neste momento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Durval
Angelo que esta decisão cabe aos oradores inscritos. Em discussão, o
projeto.

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

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vibrantes
integrantes das galerias, ratificamos a posição do PSDB,
integralmente favorável ao Projeto de Lei Complementar n° 50, na
forma em que se encontra para votação.

Registrarei dois ângulos importantes desse projeto: o primeiro é a
questão jurídica e constitucional. A Assembléia, por meio dessa
votação, resgata uma imposição da Constituição Federal. Estamos
regulamentando o que a Constituição já diz desde 1988: "A Defensoria
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados". Diz ainda: "Lei complementar organizará a
Defensoria Pública e prescreverá normas gerais para sua organização
nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial,
mediante concurso público de provas e títulos".

O que fazemos é apenas regulamentar o que a Constituição já
determinava. O Governo passado encaminhou um projeto a esta
Casa, e as discussões avançaram. Infelizmente, o novo Governo
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retirou a proposta e demorou todo esse tempo para que voltasse.
Felizmente, a tramitação foi rápida, e encontramo-nos na hora da
votação. Não se preocupe, Deputado Durval Angelo, os parlamentares
encontram-se cientes do apoio e votarão a favor do projeto.

Um outro aspecto precisa ser destacado. A Assembléia acabou de
votar a criação da Comissão de Segurança Pública. E não se pode
discutir violência e segurança, sem dar o devido destaque ao trabalho
valoroso da Defensoria Pública. Sem uma Defensoria Pública
estruturada e organizada, para que a população mais carente tenha
acesso à justiça, o sistema jurídico do País fica falido, e o povo perde
a confiança nas leis, partindo para a violência. E quem representa o
povo carente perante a justiça, defendendo o seu direito, são esses
cidadãos valorosos, os Defensores Públicos.

Votaremos a favor, porque é um dever desta Casa regulamentar a
Constituição, e o País discute a grave questão da segurança.
Alertamos a todos, dizendo-lhes que essa votação é um avanço
extraordinário, mas os senhores precisam estar vigilantes, pois, de
uma primeira para uma segunda votação, muita coisa pode acontecer,
pressões podem surgir, e o projeto pode ser modificado. Estejam
vigilantes. Após a votação, há a sanção do Governador, que poderá
vetar, como já o fez com outros projetos aprovados por unanimidade
nesta Casa. Tenham o nosso apoio. Sigam em frente. Lutem, porque
nada mais estão fazendo do que reivindicar não favores, mas direitos
consagrados pela Constituição. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de avisar às galerias que, apesar de dispor de 60 minutos,
utilizarei, no máximo, 5 minutos, para agilizar a votação. Como Líder
do PSB, devo ocupar esta tribuna para dizer do exemplo que já demos
no Rio de Janeiro em relação à Defensoria Pública. O PSB, no Rio de
Janeiro, definiu que quem defende não pode ganhar menos do que
aquele que acusa. Isso é questão de justiça social, porque aquele que
acusa está, hoje, muito bem preparado e ganha o suficiente para
desempenhar com dignidade o seu trabalho. Mas a Defensoria
Pública, que defende o pobre, é relegada ao quarto plano; não tem
reconhecidos seu papel, sua dignidade, na sua função. No Rio de
Janeiro, que tem a melhor Defensoria Pública do País, o Governador
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Antony Garotinho definiu que ela ganha igual e tem o mesmo apoio
que tem o Ministério Público. A Defensoria Pública defende os pobres,
porque os ricos não precisam dela, têm dinheiro para contratar os
melhores escritórios de advocacia.

Essa é reivindicação justa, e o PSB estará fechado votando a favor
da aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

percebendo a ansiedade das galerias, gostaria de dizer que cada
Deputado dispõe de 60 minutos para discutir, mas não utilizarei todo o
tempo. Acredito que algumas coisas devem ser ditas. A primeira é
com relação ao novo modelo que queremos para o Brasil. Tivemos,
num primeiro momento, a tese de um Estado interventor, inclusive na
economia. E essa tese está falida. Faliu porque não podemos ter um
modelo político em que o Estado nivela todos os seres humanos como
iguais. Não somos iguais, somos semelhantes. E há a pretensão de o
Estado transformar pessoas semelhantes em iguais e depois colocar o
Estado cuidando de todas as pessoas. E óbvio que esse modelo não
poderia dar certo, como não deu na Rússia, no Leste Europeu.

Para toda ação, há reação. Após a queda do Muro de Berlim e o
fracasso das teses e dos países comunistas, dessa utopia
maravilhosa, mas impossível de atingir, tivemos outro momento: a
reação do capitalismo em sua essência mais pura, violenta e
selvagem: o neoliberalismo, a nova onda liberal, que prega
exatamente o fim do Estado, a não-intervenção do Estado em
nenhuma das situações.

Fiz questão de ocupar esta tribuna exatamente porque esse projeto
de lei complementar, de autoria do Governador, foi ampliado e
melhorado nesta Casa por um Deputado do Partido Liberal, o
Deputado Eduardo Brandão. Venho, hoje, em nome do PL, fazer a
defesa não apenas deste projeto na forma discutida e aprovada no
parecer do Deputado Eduardo Brandão, mas também de um novo
momento, pois acredito que o País terá alternância de poder. A partir
de janeiro do ano que vem, conheceremos nova lógica de poder, de
Estado, já que este País será governado pelo PT, tendo, na
Presidência, o Sr. Lula da Silva. Segundo essa nova lógica, teremos
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um Estado cuja concepção será muito mais abrangente, e os que
dele precisam terão sua atenção.

Esse projeto de lei atende ao novo momento que o País passará a
viver a partir de janeiro, uma vez que temos de dar condições àqueles
que não têm acesso a nada, principalmente à justiça, tão necessária.
O Projeto de Lei Complementar n° 50 atende ao Brasil de hoje e
atenderá ao de amanhã, caso o Sr. Fernando Henrique Cardoso não
consiga fazer seu sucessor.

Srs. Deputados e galerias, em nome dos Deputados do PL, quero
dizer que estamos de acordo não apenas com o Projeto de Lei
Complementar n° 50, mas também com as modificações elaboradas
neste parlamento por um amigo e companheiro, o Deputado Eduardo
Brandão.

Nesse sentido, faço novo apelo aos Defensores Públicos.
Paralelamente ao projeto, esta Casa, por meio de seu Presidente,
Deputado Antônio Júlio, determinou que déssemos continuidade a
outro assunto de extrema necessidade para a sociedade mineira: a
segurança pública, que precisa de modificações. Precisamos de um
comando único, pois Minas deve conhecer o responsável direto pela
segurança.

Precisamos também da participação dos Defensores Públicos,
principalmente dos da área criminal. E importante que os Defensores
que aqui estão, preocupados com o projeto, possam nos ajudar a
desenvolver um novo modelo de segurança pública para Minas
Gerais.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, solicito o apoio e o voto
dos senhores para o Projeto de Lei Complementar n° 50, na forma em
que saiu da última Comissão em que foi votado, com todas as
emendas e modificações apresentadas por este parlamento. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência submeterá a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os
arts. 192 e 255 do Regimento Interno. A Presidência lembra ao
Plenário que a matéria será aprovada se obtiver 39 votos favoráveis.
Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas.

- Votam "sim" os seguintes Deputados:



297
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto
Ribeiro - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Avila.

Questões de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, o meu voto não foi

computado e é "sim".
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, o meu voto também

não foi computado e é "sim'.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 1 salvo emendas.
Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as
Emendas nos 1 a 9. Em votação, as Emendas n

o
s 10 a 17.

- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Pinto Ribeiro - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martirii -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

rÃ



298
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 47 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
Complementar n° 50/2002 na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n°5 10  17. A Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Edson Rezende - E uma alegria para todos nós,

Defensores Públicos e Deputados, essa votação. Esta vitória é
resultado da luta e da mobilização de todos vocês. Não foi fácil chegar
a esse ponto. Só chegamos a ele - e vocês, principalmente - porque
foi mantido o espírito de luta desde o primeiro momento. Em 1999, 
reiniciou-se a luta, que havia sido encerrada em 1998. A partir de
então, todos os Defensores Públicos estiveram presentes a todos os
chamamentos desta Casa, em audiências públicas, no
acompanhamento das comissões. Vocês não deixaram esta Casa em
paz. Estiveram aqui o tempo todo. Esta vitória é a mais merecida de
todas, porque vocês não desanimaram.

Quando se fala em justiça, podemos dizer que não há justiça sem
Defensoria Pública à altura da sua obrigação e das suas
necessidades. E para um pais democrático que precisamos de justiça,
para os pobres e para todos. Parabéns a vocês.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostaria que ficasse
registrado que este Deputado jamais vacilou em relação à votação de
hoje. Como Prefeito do Município de Muzambinho, no período de 1989
a 1992, diante da omissão do Estado, que não colocava Defensor
Público em nossa comarca, mandei para a Câmara de Vereadores um
projeto em que criávamos, equivocadamente, a Defensoria do
Município. Até hoje, lá existem o Defensor Público do Estado e o do
Município, numa prova insofismável do nosso comprometimento com
o pobre, que precisa do Defensor Público para acolhê-lo. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, 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 oficial de veículos do Estado e estabelece incentivo fiscal. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.783/2001

Altera a redação dos arts. 1° e 30 da Lei n.° 13.162, de 20 de janeiro
de 1999.

Art. 1° - Os arts. i°e 3 0 da Lei n° 13.162, de 20 de janeiro de 1999,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - A frota oficial de veículos leves do Estado será composta
preferencialmente por unidades movidas a combustível proveniente de
fonte renovável.

Parágrafo único - Excepcionalmente, em momentos de baixa oferta
dos veículos dispostos no "caput" deste artigo, será permitido ao
Estado adquirir veículos de outras modalidades de combustível.

Art. 30 - O incentivo fiscal ou subvenção econômica destinados a
pessoa física para aquisição de veículo leve serão concedidos,
sempre que possível, atendendo a política de incentivo ao carro a
álcool ou demais combustíveis de fonte renovável.

§ 1° - O disposto neste artigo não se aplica:
- quando o adquirente for portador de deficiência física;

II - em caso de inexistência, no mercado, de veículo com capacidade
de motorização de até 1 000cm3 (mil centímetros cúbicos), movido a
combustível proveniente de fonte renovável.

§ 20 - Excepcionalmente, não existindo a oferta necessária de
veículos de fonte renovável e em casos especiais, poderá ser
autorizada, mediante fundamentação, a liberação de incentivos fiscais
e subvenção econômica para a aquisição de veículos de combustíveis
de outras fontes.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: O Estado brasileiro desenvolveu, na década de 80,

uma admirável tecnologia para a produção de álcool hidratado e de
veículos movidos a esse combustível, tendo em vista a elevação do
preço do petróleo no mercado mundial, naquele período. O carro a
álcool, àquela época, tornou-se um grande atrativo, chegando a
representar cerca de 90% da produção dos veículos de pequeno
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porte.

Após a crise do petróleo, no início da década de 90, o preço da
gasolina baixou sensivelmente, tornando desvantajosa a utilização do
álcool como combustível. Diante da falta de interesse dos
consumidores e da falta de estímulo governamental, as montadoras
reduziram drasticamente a produção de carros a álcool. A frota desses
veículos, desde então, está se tornando sucata. E fato que o Brasil
não é auto-suficiente em petróleo, dependendo, portanto, do mercado
externo.

A experiência da crise num passado não tão remoto deveria servir
de incentivo para a pesquisa e o aperfeiçoamento dos processos de
exploração de combustíveis alternativos.

A revogação de uma lei mineira que garante a "frota verde" não deve
ser tão drástica, e sim possibilitar que a tecnologia brasileira para a
produção de álcool não seja desprezada, sobretudo num momento em
que a maioria dos países desenvolvidos investe na busca de fontes
alternativas de energia.

Aspecto que não deve ser esquecido é o compromisso ecológico da
medida exarada na lei que se propõe revogar, ou seja, é preciso levar
em consideração que o álcool hidratado é comprovadamente menos
poluente que a gasolina, além de provir de um recurso natural
renovável: a cana-de-açúcar.

O Brasil dispõe de condições extremamente favoráveis para a
obtenção de álcool carburante: tecnologia própria, vasta extensão de
terras, luminosidade abundante, fatores que permitem o plantio da
cana em larga escala, em, praticamente, todas as regiões do Pais.
Essa produção, além de ser suficiente para atender à demanda
interna e gerar excedentes exportáveis, é fonte inconteste de divisas e
emprego.

Entretanto, não se pode ser mais realista que o rei, ou seja, é sabido
que, no momento, a aplicação da lei da "frota verde" encontra
dificuldade de implantação, pois não existe uma política federal de
fixação da obrigatoriedade de cotas mínimas para a fabricação de
carros a álcool ou demais combustíveis de fonte renovável, o que tem
resultado em reduzida oferta de veículos nas condições exigidas.

Assim, é oportuna a flexibilização do modelo atual; entretanto, é
nossa obrigação, como agentes políticos, envidar todos os esforços

rÀ'1



301
para o cumprimento, sempre que possível, de mecanismos menos
poluentes e que propiciem melhor qualidade de vida e um ambiente
mais saudável.

Por tais considerações e pelo alcance da medida, conclamamos os
nobres pares a aprovar a proposta apresentada.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.783/2001
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O valor do ICMS incidente sobre as operações onerosas

relativas a aquisição de veículos a álcool será de 6% (seis por
cento).".

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Anderson Adauto
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.78312001 tem por objetivo revogar

a Lei n° 13.162, de 20/1/99, que determina sejam adquiridos, para a
frota oficial do Estado, exclusivamente movidos a combustível de fonte
renovável e seja substituída toda a frota atual por veículos com a
mesma característica.

E importante esclarecer que, quando da elaboração do projeto de lei
que deu origem à mencionada lei que ora se pretende revogar, esta
Casa tinha por objetivo incentivar não só o desenvolvimento da
atividade sucroalcooleira, mas também o desenvolvimento tecnológico
do carro a álcool.

Se aprovada a presente proposição, o Estado ficará desobrigado de
adquirir veículos movidos a álcool. Assim sendo, nada mais justo que
a aprovação da emenda em tela, pois estaremos incentivando a
aquisição de veículos a álcool, minimizando os efeitos ocasionados
com a revogação da Lei n°13.162, de 1999.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O valor do ICMS incidente sobre as operações de venda

de álcool combustível será de 12% (doze por cento).
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Anderson Adauto
Justificação: Com a revogação da Lei n° 13.162, de 1999, a

atividade sucroalcooleira e o desenvolvimento tecnológico do carro a
álcool perderão mais unia fonte de incentivo.
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A emenda ora apresentada tem por objetivo beneficiar o

consumidor, e não o produtor, pois o preço mais acessível estimulará
o consumo do álcool combustível.

Assim sendo, nada mais justo que a aprovação da emenda em tela,
e, para tal, peço o apoio dos nobres pares.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto um substitutivo do Deputado Paulo Piau, que recebeu o n° 1, e
duas emendas do Deputado Anderson Adauto, que receberam os nos
1 e 2, e que, nos termos do § 20 do art. 188, encaminha o projeto com
o substitutivo e as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira,
para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.865/2001, do
Governador do Estado, que reorganiza a Secretaria de Transportes e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As
Comissões de Administração Pública, de Transporte e de Fiscalização
Financeira opinam por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1. 865/2001 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.978/2002, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins 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, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há número regimental de Deputados em Plenário. Peço
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a V. Exa. que encerre a reunião por falta de número regimental.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
20 horas, e para a reunião extraordinária de amanhã, dia 6, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dez horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão,
Hely Tarqüínio, •Antônio Andrade, Bilac Finto, Cristiano Canêdo,
Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se
à 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 que conclui pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.022/2002 na forma do
Substitutivo n° 2 (relator: Deputado Antônio Andrade). Registra-se o
voto contrário do Deputado Hely Tarqüinio. O parecer sobre o Projeto
de Lei n°2.021/2002, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude
de solicitação de prazo regimental feita pelo relator, Deputado
Sargento Rodrigues. 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.
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Eduardo Brandão, Presidente - Amilcar Martins - Cristiano

Canêdo - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINJDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Bilac Pinto e Dilzon Meio. 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 as matérias constantes na pauta e a debater, em audiência
pública, a regulamentação da Lei n° 14.132, de 20/12/2001, que
obriga a inclusão do café na merenda escolar e determina a promoção
institucional do produto. 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

o
s 3.331/2002, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e 3.336/2002, do Deputado Bené Guedes. Passa-se à
3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a atuação da Polícia Florestal e Rural
no Estado de Minas Gerais; e requerimento do Deputado Márcio
Kangussu em que solicita seja discutida com o Secretário de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a abertura de concurso
público para a EMATER-MG, visando a corrigir a deficiência de
funcionários dessa empresa e a debater a expansão de escritórios da
EMATER-MG nos municípios mineiros. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n

o
s 1.940 e 1.957/2002. A Presidência transforma a reunião em

audiência pública para que seja discutida a regulamentação da Lei n°
14.132, de 20/12/2001, que obriga a inclusão do café na merenda
escolar e determina a promoção institucional do produto. A seguir, a
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Presidência registra á presença dos Srs. Paulino Cícero de
Vasconcellos, Hélio Machado e José Gomes Silveira, Secretário,
Secretário Adjunto e Assessor de Gabinete da Secretaria de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, respectivamente; Geraldo
Sebastião Silva, Superintendente de Comércio e Exportação da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; Joadylson Antônio
Barra Ferreira, Secretário Municipal do Café, na cidade de Varginha;
Simbrair de Deus Duarte, Presidente do SINDICAFE; Rosemary
Gualberto Alvarenga Pereira e Flávio Meira Borem, da Universidade
Federal de Lavras; Otaviano Ribeiro Ceglia, da Cooperativa dos
Cafeicultores do Vale do Rio Verde, de Carmo de Minas - COCARIVE
- e Eduardo Quintanilha de Albuquerque, Analista Técnico do IMA. O
Presidente convida o Secretário da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, para compor a
mesa e, como autor do requerimento que origina a audiência pública,
tece as considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a
palavra aos expositores, que discorrem sobre o tema em questão e se
envolvem em amplo debate com os demais participantes da reunião,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Kemil Kumaira.
ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de

maio 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 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 AFIton Vilela os Projetos de
Lei nos 521, 552, 591, 690/99 e à Deputada Elaine Matozinhos os
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Projetos de Lei n os 1.151/2000, 1.959, 2.019, 2.031, 2.033, 2.067,
2.078, 2.079 e 2.08812002. Encerrada a 1° Parte dos trabalhos, passa-
se à 1° 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 nos 521, 552, 591 e 690/99 (relator:
Deputado Ailton Vilela). 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 n os 1.151/2000, 1.959, 2.019, 2.031, 2.033, 2.067, 2.078, 2.079
e 2.088/2002 (relatora: Deputada Elaine Matozinhos). A Presidência
suspende a reunião até que as matérias sejam apreciadas em
Plenário. As 17h30min, são reabertos os trabalhos com a presença
dos Deputados Agostinho Patrús, Ivair Nogueira e Mauro Lobo
(substituindo os dois últimos aos Deputados Dimas Rodrigues e Elaine
Matozinhos, respectivamente, por indicação das Lideranças do PMDB
e do PSB), membros da supracitada Comissão. O Presidente,
Deputado Agostinho Patrús, distribui ao Deputado Ivair Nogueira os
Projetos de Lei n

o
s 790, 801, 890/2000, 1.998, 2.02212002 e ao

Deputado Mauro Lobo o Projeto de Lei n° 921/2000. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 790, 801, 890/2000, 1.998, 2.022/2002
(relator: Deputado Ivair Nogueira) e 92112000 (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, 5 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Amilcar Martins.

ATA DA 89° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezessete horas do dia vinte e nove de maio 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 Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
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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. Passa-se
à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.022/2002 na forma
do vencido no l o turno (relator: Deputado Ivair Nogueria) e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.936/2002 com as
Emendas n

o
s 1 a 5, apresentadas (relator: Deputado Mauro Lobo). O

Projeto de Lei Complementar n° 45/2001 é retirado da pauta por não
cumprir pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei n° 2.007/2002 é
convertido em diligência por determinação do Presidente à Secretaria
de Estado da Fazenda. 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.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro

Leão - Antônio Carlos Andrada- Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia cinco de junho de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos
Andrada e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
ao debate sobre a preocupação social no recrutamento de servidores
e a relação entre o trabalho e a educação e a apreciar as matérias
constantes da pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada, por
solicitação do Presidente, lê a seguinte correspondência: ofício do
Presidente da Câmara Municipal de Araguari, comunicando o apoio
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daquele Poder Legislativo à pauta de reivindicação do Sind-UTE;
ofício do Deputado Federal Romel Anízio, acusando o recebimento do
pedido de transformação da Faculdade Federal de Medicina do
Triângulo Mineiro em Universidade. 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°5 1.63712001 com as
Emendas n os 1, 2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 4, que apresenta (relator: Deputado Paulo Piau); e
2.060/2002 com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada, em virtude de
redistribuição). 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 por sua vez, os Projetos de Lei nos 1.757/2001 (relator:
Deputado João Pinto Ribeiro); 2.118/2002 (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada) e 2.128/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 3.376, 3.379, 3.381 e 3.38212002. Após discussão
e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 1.959, 2.019, 2.031, 2.033, 2.067, 2.078, 2.079 e
2.088/2002. O Presidente destina esta parte da reunião ao debate e
registra a presença dos Srs. Cristiano Félix dos Santos, Presidente da
COFAL; Wagner Dias e Maria de Fátima Abreu e Silva, Diretores da
COFAL; Wellerson Fonseca Coordenador do CICI-Centro de
Indústrias; Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG; e Wellington
Barros, Assessor do Deputado Paulo Piau, 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 suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
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Antônio Carlos Andrada, Presidente - José Henrique - Sebastião

Costa.

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

1.529/2001
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei ora

analisado objetiva dar a denominação de Walter Figueiredo Tanure à
barragem da COPASA-MG localizada no Município de Medina.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VIII, c/c o art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme consta na justificação do projeto, o Sr. Walter Figueiredo

Tanure foi Prefeito, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de
Medina, cidade onde nasceu. Figura de destaque em toda a região,
notabilizou-se como grande homem público, sempre colocando em
primeiro plano o interesse e o bem-estar coletivos.

Estimado e respeitado em todo o vale do Jequitinhonha, exerceu
também as atividades de pecuarista e tabelião.

Devido ao seu espírito humanitário, e também por ser grande
empreendedor, amealhou admiração e prestigio na comunidade.

Reconhecemos, portanto, a oportunidade de se prestar justa
homenagem a esta figura, tomando emprestado seu nome para
denominar a referida barragem.

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

1.529/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.543/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n°

1.543/2001 dispõe sobre a inclusão da categoria condomínios
residenciais na estrutura de consumidores da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/5/2001, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em razão de requerimento aprovado, foi a proposição encaminhada
à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que, após a
realização de audiência pública, se manifestou pela sua rejeição.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre o seu
mérito, na forma do art. 188, c/c o art. 102, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a alterar a política tarifária efetuada pela

COPASA-MG no que tange à fixação de consumo mínimo para
usuários.

A criação da COPASA-MG foi autorizada pela Lei n° 2.842, de
5/7/63, e os seus serviços de água e esgoto são regidos por
regulamento aprovado pelo Decreto n°32.809, de 1991. O Decreto n°
33.611, de 1992, por sua vez, estabelece normas gerais de tarifação
no âmbito da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG. O seu art. 15 estabelece:

"Art. 15 - A conta mínima de água resultará do produto da tarifa
mínima pelo consumo mínimo por economia, observadas as
quantidades de economia de cada categoria e o serviço utilizado pelo
usuário.

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por
economia, não será inferior a 10 (dez) metros cúbicos mensais, para
todas as categorias".

Entende-se por economia, conforme o art. 2 0, item 19, do mesmo
decreto, imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com
ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em vista da finalidade de sua ocupação legal, dotado de
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instalação privativa ou comum para uso dos serviços de
abastecimento de água ou de coleta de esgoto.

Ocorre que muitos condomínios com unidades residenciais
pequenas, para moradias de uma ou duas pessoas, bem como salas
comerciais, têm o consumo inferior ao mínimo, remunerando-se a
concessionária por um serviço que não é efetivamente prestado. Ora,
o consumo de água em salas comerciais se resume à descarga e ao
lavabo, não se justificando a remuneração da prestadora de serviço
com base no consumo mínimo.

Se não bastasse, o mencionado decreto determina que a fixação da
tarifa mínima incide sobre os imóveis desocupados, nos termos do
parágrafo único do seu art. 82:

"Art. 82-...
Parágrafo único - Para efeito de faturamento, será considerado o

número total de economias existentes, independente de sua
ocupacão" (grifos nossos).

Verifica-se, pois, que o critério adotado penaliza os pequenos
consumidores, já que muitos deles pagam mais do que consomem,
acabando por subsidiar os grandes consumidores.

A injustiça desse critério ganha proporções inadimissíveis quando
incide sobre as classes sociais mais carentes, que comumente
constroem pequenos barracos no mesmo lote para a moradia dos
filhos recém-casados ou de familiares que chegam do interior. Cada
unidade independente desse condomínio familiar, ainda que
desocupada, paga, pelo menos, o consumo mínimo, mesmo que
tenha consumido menos de 10 m3 de água, o que revela a
perversidade do critério adotado.

Saliente-se que a tarifa de esgoto, nos termos do art. 24 do mesmo
decreto, é calculada com base em 100% da tarifa de água. Assim, se
de uma economia desocupada de um condomínio se cobra o
consumo mínimo equivalente a 10m 3, pelos serviços de esgoto,
também não utilizados, pagar-se-á idêntico valor, duplicando a
injustiça do critério adotado.

A prestação de serviços públicos pode ser remunerada por meio de
taxa ou tarifa, que são institutos distintos. Aquela é tributo, para a qual
se impõem os princípios constitucionais tributários, como o da
legalidade e o da anterioridade, entre outros, além de ser compulsória
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e passível de ser exigida pela mera disponibilidade do serviço. Já a
tarifa, cobrada pela COPASA-MO, conforme a legislação em vigor,
tem a vantagem de poder ser majorada sem a aquiescência do
legislador já que não é um tributo. Se a tarifa tem essa vantagem para
o concessionário, tem a desvantagem de que está vinculada à
prestação efetiva do serviço. Ocorre que, como observou o tributarista
mineiro, Sacha Calmon, 'algumas concessionárias de serviço de
fornecimento de água querem as vantagens dos dois regimes sem as
respectivas desvantagens" ("Curso de direito tributário brasileiro". Ed.
Forense, 2001, pág. 415.). Ora, sendo tarifa, não pode a
concessionária cobrar por aquilo que não foi efetivamente oferecido,
como o faz, ao estabelecer o consumo mínimo por economia.

A Comissão de Constituição e Justiça adotou caminho um pouco
diverso do autor do projeto, embora o resultado alcançado seja o
mesmo: enquanto ele propôs a elevação do consumo mínimo para
60m3 água/mês, reduzindo a injustiça acima apontada, a referida
Comissão optou por estabelecer que a cobrança da tarifa de consumo
de água tratada e esgoto nos serviços prestados pela COPASA-MG
tomará como parâmetro o consumo efetivo no caso dos condomínios
residenciais.

Acompanhamos o parecer da referida Comissão, uma vez que é
mais justo que o valor da tarifa corresponda precisamente ao que se
consome. Ademais, a proposta afasta eventual confusão que se possa
fazer entre os condomínios residenciais, em que cada unidade tem o
seu hidrômetro, e aqueles em que um mesmo hidrômetro controla o
consumo de todas as residências.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n01.54312001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Amilcar Martins, relator - Cristiano

Canêdo - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.877/2001

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.877/2001, de autoria dos Deputados Paulo
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Piau, João Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Antônio
Andrade, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio Kangussu,
pretende criar o Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite -
PRO-LEITE.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição em sua forma original.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
seus aspectos de mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Os signatários do projeto em análise são os membros da CPI do

Preço do Leite, criada em agosto de 2001, com o objetivo de
investigar os mecanismos de fixação do preço do leite e a formação
de cartel na indústria e no comércio do produto. Entre as conclusões
apresentadas no relatório final da CPI, destaca-se o aviltamento dos
valores recebidos pelos produtores, quando comparados com os
praticados no comércio varejista, especialmente pelas grandes redes
de supermercados. Percebe-se, claramente, uma brutal transferência
de renda do meio rural para os demais segmentos da cadeia
agroindustrial do leite, com a conseqüente descapitalização do
produtor rural.

O programa que o projeto em exame pretende criar, ao estipular
mecanismos de incentivo financeiro ao produtor de leite, por
intermédio de cooperativas, revela-se um instrumento eficiente para o
Estado fomentar uma atividade extremamente significativa para a
economia mineira. De acordo com dados apresentados à CPI do
Preço do Leite pela Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG -, a pecuária leiteira é desenvolvida em praticamente
todos os municípios mineiros, gerando emprego e renda nas diversas
regiões de Minas.

E importante salientar que, para atingir os objetivos propostos, entre
os quais chamam a atenção a melhoria da competitividade do
produtor de leite e o fortalecimento do agronegócio leiteiro, propõe-se
uma forma de financiamento inteligente e sem burocracia: o repasse
de recursos provenientes da arrecadação de ICMS gerados pelas
cooperativas de produtores quando vendem o leite de seus
cooperados, mediante linha especial do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
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FUNDESE. Dessa forma, não se prejudica a receita do Estado, ao
mesmo tempo em que se incentiva a organização dos produtores de
leite, por intermédio de suas cooperativas.

Conforme também se comprovou nos trabalhos da CPI do Preço do
Leite, reformular o cooperativismo, por meio da modernização de seu
gerenciamento, é uma das maneiras, se não a única, de o produtor se
fortalecer e enfrentar, em uma economia cada vez mais globalizada,
as grandes empresas multinacionais que atuam em cada etapa de
industrialização e comercialização de leite e laticínios.

A nosso ver, o PRO-LEITE, na forma proposta pelo projeto em
exame, representa uma medida oportuna e louvável para a produção
do leite em todas suas fases e, de maneira especial, um atento para o
produtor mineiro.

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

1.877/2001, no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Paulo

Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO bo PROJETO DE LEI N° 1.967/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n°
1.96712002 visa a instituir cotas para a população negra no acesso
aos cargos e aos empregos públicos.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 23/2/2002, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Direitos Humanos. A Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria e apresentou o Substitutivo n° 1.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
Por meio do Projeto de Lei n° 1.967/2002, pretende-se fixar uma

reserva de vagas para negros nos concursos públicos, com o intuito
de reduzir a discriminação social de que, há séculos, são vítimas.

A matéria, como se sabe, é objeto de debate em todo o País: na
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imprensa, nas Casas Legislativas, nas universidades. As posições
são divergentes e os argumentos, variados. Diversas são, ainda, as
propostas de combate à discriminação, merecendo especial atenção
nos debates a medida de se reservarem vagas nas universidades
públicas.

E sempre lembrado, com propriedade, que os negros trabalharam
como escravos por mais de três séculos e que a abolição não foi
acompanhada de uma política que lhes permitisse uma inserção social
digna na sociedade. Com a abolição, houve o abandono e a
exploração desumana de uma mão-de-obra barata e desqualificada.
Não se pode negar, ainda, que os dados sociais divulgados pelo IBGE
revelam uma situação desfavorável para os negros e pardos no que
se refere, por exemplo, aos níveis de escolaridade, emprego e
habitação.
A matéria tem sido analisada nesta legislatura de forma

aprofundada, notadamente pela Comissão de Direitos Humanos, que,
entre outras atividades, realizou audiência pública no dia 23/5/2001,
na qual se debateu o papel do Estado na promoção da igualdade
racial. No dia 20 de novembro do ano passado, Dia da Consciência
Negra, foi a vez da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia de discutir a inserção dos negros nas escolas públicas.

Neste ano, a Comissão de Direitos Humanos volta a examinar a
matéria, ao realizar audiência pública, agora discutindo a reserva de
vagas nas universidades públicas estaduais, conforme proposta
constante no Projeto de Lei n° 1.826/2001, de autoria do Deputado
Amilcar Martins. A apresentação do projeto em exame vem ampliar o
debate sobre o assunto, cuidadosamente examinado na Comissão de
Constituição e Justiça em reunião realizada no dia 23 de abril último.

A reflexão sobre a matéria teve um momento importante, neste ano,
no ciclo de debates realizado no dia 13 de maio, no qual houve
consenso entre os participantes em torno da importância das ações
afirmativas, como são conhecidas as políticas de proteção dos grupos
minoritários, para a afirmação da raça negra no Brasil. Voz dissonante
foi a da representante da Universidade Federal de Minas Gerais,
segundo a qual essa universidade não pretende implantar o sistema
de cotas, embora esteja preocupada com os problemas da população
negra.
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Percebe-se que em torno desse debate se vem consolidando o

entendimento favorável à reserva de cotas não apenas nas
instituições de ensino, mas também nos concursos públicos. Não
vamos aqui nos opor a essa tendência, de forma que, desde já,
antecipamos a nossa posição favorável à aprovação do projeto;
todavia, julgamos conveniente levantar algumas questões sobre a
matéria, sugerindo que esta Casa Legislativa não se deve precipitar
na aprovação das medidas sem a adequada compreensão das
diversas facetas do problema.

E necessário um debate para aprofundar a reflexão sobre o tema,
podendo os Deputados consultar os seus eleitores, ouvindo brancos,
negros, índios, pardos, homossexuais, ex-presidiários, mulheres e
todos os demais cidadãos que sofrem algum tipo de discriminação.
Eis um aspecto da questão que nos parece pouco estudado: deve-se
assegurar semelhante benefício a todos os grupos minoritários que
sofrem discriminação?

Nas conversas informais sobre esse assunto, aparecem com
freqüência dois argumentos merecedores de um maior
aprofundamento. Primeiro: como definir quem é negro no Brasil ? Não
se pode deixar de admitir que o critério da auto-identificação, adotado
pelo IBGE, coloca em risco a política afirmativa de reserva de vagas
em concursos públicos, porque o grau de miscigenação da população
brasileira é elevado. Salvo parcela muito pequena da população, todo
brasileiro tem em sua formação genética a presença da raça negra.
Assim, a maioria dos brasileiros poderão intitular-se pardos, podendo
beneficiar-se da lei em tela.

Como crítica às políticas afirmativas de reserva de vagas nas
universidades e no serviço público, alega-se que elas próprias são
discriminatórias, por supor que pardos e negros não têm condições de
alcançar êxito nos concursos por mérito próprio. E a opinião, por
exemplo, da socióloga americana Abigail Thernstrom, que afirma:
"Sou contra esse sistema porque ele passa a mensagem de que
negros e hispânicos (as minorias beneficiadas) não podem ser
julgados pelos critérios acadêmicos normais" (revista "Época", n° 201,
25/3/2002). Com a reserva de vagas em universidades e concursos
públicos, pode o beneficiado carregar a imagem de que só alcançou
aquele espaço porque é negro, reproduzindo-se exatamente aquilo
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que se pretende combater: o preconceito.

Como se verifica, a matéria é complexa, dividindo a opinião pública
e os cientistas sociais. Esta Comissão acompanha a tendência
prevalecente nos debates que se realizam nesta Casa, que é
favorável às políticas afirmativas, mas apresenta ponderações que
sugerem uma apreciação cuidadosa da matéria pelas demais
comissões e pelo Plenário.

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

1.967/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Amilcar Marfins - Cristiano Canêdo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.043/2002

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a redação de dispositivos da Lei n° 12.836, de 1998, que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o
Banco do Nordeste do Brasil para o fim que menciona.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda n° 1. Durante as discussões dessa Comissão, foi
apresentada a Emenda n° 2, que foi aprovada, ensejando nova
redação do parecer.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame, que modifica a Lei n° 12.836, de 1998,

propõe a alteração do limite de contratação do Governo do Estado
com o Banco do Nordeste do Brasil, de R$62.364.000,00 para
R$300.000.000,00, para a execução de programas e obras que
desenvolvam o turismo nas regiões Norte e Nordeste do Estado, por
meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Governo
Federal - PRODETUR II.

Por intermédio do PRODETUR II, que beneficiará a área de atuação
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da ADENE, o Governo do Estado pretende conseguir a aprovação
de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -
para a melhoria da infra-estrutura dos municípios daquelas regiões,
com vistas ao desenvolvimento do turismo. Entretanto, o montante
anteriormente determinado se mostrou insuficiente para a execução
dos projetos previstos.

Visando, portanto, cumprir metas estabelecidas por aquela
instituição financeira internacional, algumas ações de ordem
administrativa exigidas para a efetivação do acordo já foram
implementadas pela Secretaria do Turismo, tais como a criação e
organização de pólos turísticos na região.

Dessa forma, já estão oficializados os Pólos Turísticos do Vale do
Jequitinhonha, dos Caminhos do Norte e do Eixo do São Francisco. A
criação desses pólos turísticos se justifica também dentro da política
de turismo do Governo de Minas, pela importância tanto histórico-
cultural quanto econômica e turística das regiões Norte e Nordeste do
Estado.

Um dos pólos já oficializados é o Pólo Turístico Caminhos do Norte,
criado em face da potencialidade da região para o turismo de
negócios. Montes Claros, cidade-pólo do Norte mineiro e do Sul da
Bahia, é bem localizada e oferece infra-estrutura rodoviária e
aeroportuária, bem como meios de hospedagem e alimentação.
Nesse pólo estão, também, unidades da UNIMONTES e da UEMG, o
que contribui para o turismo pedagógico e científico.

Há muitas outras potencialidades turísticas nas regiões Norte e
Nordeste do Estado, tais como o agroturismo, o ecoturismo, as águas
termais, em Montezuma; o roteiro da cachaça que os três pólos
exportam para outras regiões de Minas, do Brasil e do exterior; as
belas praias e corredeiras que superlotam o ano inteiro as cidades
ribeirinhas do Velho Chico; e formações naturais raras, como as mais
de 70 grutas e cavernas do vale do Peruaçu, que atraem espeleólogos
e arqueólogos de vários países. Entre elas, a gruta do Jamelão, com
95m de altura, onde se encontra a maior estalactite do mundo, com
28m de altura. Há ainda o maravilhoso rio Pandeiros, outro
excepcional atrativo turístico, onde se reproduzem os peixes que
povoam o rio São Francisco. Por fim, não poderíamos deixar de citar a
beleza singular do nosso cerrado, com flora e fauna exuberantes.
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Dessa forma, podemos constatar que o potencial turístico da

região é imenso. Entretanto, a maioria das localidades onde se
encontram esses atrativos ainda são quase desconhecidas de
mineiros e brasileiros, porque muitas vezes carecem de estrutura
mínima que garanta a exploração e o desenvolvimento do turismo, de
maneira economicamente viável e de forma sustentável. Essa
deficiência poderá ser suprida em grande parte com futuros
investimentos, que trarão prosperidade para Minas Gerais.

A despeito da evidente necessidade de investimento em infra-
estrutura geral e, principalmente, na recuperação das nossas
estradas, as prioridades para aplicação dos recursos do PRODETUR
não poderão ser estabelecidas por meio de emendas ao projeto em
análise. Por isso, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. A referida
emenda acrescenta dispositivos ao art. 2 0 da Lei n° 12.836, de 1998,
estabelecendo como prioridade para investimento a conclusão das
obras de asfaltamento da BR-367, que liga a região Nordeste do
Estado ao Sul da Bahia, e o recapeamento de toda a sua extensão.
Entendemos que essa emenda contraria o que está previsto no
Decreto n°41.916, de 2001, que consolida as disposições referentes
ao PRODETUR-MG e estabelece que essa competência é da Unidade
de Gerenciamento do Programa, composta de representantes de
diversos órgãos do Estado.

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

2.043/2002 com a Emenda n° 1 e pela rejeição da Emenda n°2.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Maria OUvia, Presidente - Gil Pereira, relator - Pastor George -

Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.049/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°
2.049/2002 visa a alterar o art. lO da Lei n° 10.889, de 8/10/92, que
regulamenta o art. 214, § l O , 1 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/3/2002, a proposição foi
encaminhada para análise preliminar na Comissão de Constituição e
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Justiça, que perdeu prazo para emitir parecer. Vem a matéria agora
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
do ad. 188, c/c o art. 102, VI, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar a Lei n° 10.889, de

8110/92, que regulamenta o art. 214, § 1°, 1, da Constituição do
Estado. O referido dispositivo constitucional determina que incumbe
ao Estado a promoção da educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a disseminação, na forma da lei, das informações
necessárias à conscientização pública para a preservação do meio
ambiente.

A inclusão do mencionado tema nos vários níveis de ensino insere-
se nas disposições da Lei Federal n° 9.795, 27/4/99, que dispõe sobre
a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências. A citada norma prevê, em seu art.
70, que a sua esfera de ação alcança os órgãos e sistemas de ensino
de todos os níveis de governo e, em seu art. 16, que Estados e
municípios, na sua esfera de competência e nas áreas de sua
jurisdição, definirão diretrizes e critérios para a educação ambiental,
respeitados os princípios e. objetivos da Política Nacional de Educação
Ambiental.

Dessa forma, eventuais atualizações das normas estaduais
pertinentes à educação ambiental deverão orientar-se pelas
disposições da lei federal, que, conforme análise do Ministério da
Educação, está em consonância com as recomendações contidas na
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, no que se refere às determinações contidas
na seção "Da Educação Ambiental no Ensino Formal".

A Lei n° 10.889, de 1992, não foi até o presente momento
regulamentada pelo Poder Executivo, não tendo sido aplicadas suas
determinações quanto à capacitação e atuação de professores-
coordenadores para atuar no ensino público. O fato é que, após 10
anos de sua publicação, a lei se encontra defasada em vários
aspectos, pois é anterior às diretrizes nacionais de educação vigente e
à política nacional de educação ambiental; também perdeu o objeto no
que concerne à estrutura e competência dos órgãos envolvidos com
as questões ambientais, que, nesse ínterim, caminharam em outras

rÁ



32!
direções. Foi realizado, em 1999, o Fórum Estadual de Educação
Ambiental, coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - SEMAD -, com a
colaboração dos seus órgãos vinculados FEAM, IGAM e IEF e da
Secretaria de Educação. O objetivo do fórum foi o de formar um grupo
que elaborasse o Programa Estadual de Educação Ambiental. Para
tanto, realizou-se a pesquisa "Mapeando a Realidade da Educação
Ambiental no Estado de Minas Gerais", cujos dados foram analisados
e receberam tratamento estatístico, estando em fase final a
elaboração do relatório da pesquisa. Os dados levantados servirão de
subsídio à formulação do referido programa pela comissão
coordenadora do fórum e pelo Núcleo Interinstitucional de
Coordenação e Acompanhamento dos Programas de Educação
Ambiental do Sistema Estadual de Meio Ambiente, órgão criado pela
Resolução n° 43, da SEMAD.

Em suma, os trabalhos citados têm por finalidade última a
implementação da política nacional e a geração das diretrizes
estaduais de educação ambiental. Consideramos que uma alteração
na legislação vigente deva levar em conta a conjuntura dos trabalhos
desenvolvidos no Estado e o desenho atual da estrutura administrativa
competente.

Não há dúvida sobre a relevância da matéria objeto do projeto de lei
em estudo, sendo bastante louvável a intenção do autor em buscar
formas de o Estado assumir um compromisso mais consistente e
perene com a educação ambiental no sistema de ensino. No entanto,
a proposição padece de incorreções que merecem uma análise mais
aprofundada, as quais:

1 - A Lei n° 9.795, de 1999, em seu art. 10, § 1°, declara
expressamente: "A educação ambiental não deve ser implantada
como disciplina específica no currículo de ensino." Tal dispositivo legal
baseia-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que recomendam a
inserção da referida disciplina no currículo como tema transversal, ou
seja, como conteúdo que perpassa todas as outras. A fundamentação
dessa recomendação pode ser compreendida tomando-se o seguinte
trecho dos parâmetros: "a transversal idade do tema meio ambiente
tem duas expressões. Por um lado, é algo externo ao universo
escolar, com um recorte próprio, sem se circunscrever a uma área
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específica de saber (...). Mas, ao mesmo tempo, está presente nos
conteúdos das disciplinas e nos procedimentos e atitudes do convívio
escolar, como é típico dos temas de caráter globalizante, que tratam
mais diretamente das questões da realidade social".

2 - A alteração no prazo de cinco anos para cinco dias úteis
(parágrafo único do art. 1 0) não terá certamente o condão de
engendrar uma realidade que em dez anos de vigência da lei não se
acha presente no sistema de ensino. Conforme já ressaltado, o
Estado tem recentemente envidado esforços para implementar uma
política permanente de educação ambiental. E um trabalho que, por
sua própria natureza, amadurece paulatinamente, pois requer
mudanças culturais, estruturais e um trabalho contínuo de
conscientização e aperfeiçoamento, no âmbito da sociedade e
também da esfera pública.

Por outro lado, a proposição pode representar uma oportunidade
interessante de se atualizar a regulamentação do inciso 1 do § l O do
art. 214 da Constituição, fundamentada nas diretrizes federais de
educação e na política nacional de educação ambiental, levando-se
em conta, outrossim, a atual estrutura administrativa estadual
vinculada às competências relativas ao meio ambiente e à educação
ambiental. Propomos, assim, por meio do Substitutivo n° 1, uma nova
regulamentação do referido dispositivo constitucional, esclarecendo, a
seguir, alguns pontos que possam suscitar dúvidas na compreensão
de seu conteúdo:

O substitutivo não cria competências para órgãos da administração
pública que já não se encontrem definidas na legislação. Todos os
órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente possuem setores
responsáveis pela promoção da educação ambiental inclusive nos
sistemas de ensino.

Os órgãos de educação estaduais, por força do Plano Nacional de
Educação, dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da lei que institui
a Política Nacional de Educação Ambiental devem assumir a
responsabilidade de viabilizar a implantação da educação ambiental
em todos os níveis de ensino.

A formação de pelo menos um professor-coordenador do tema em
cada escola fica prejudicada em face da concepção presente nos
parâmetros curriculares, que recomendam o tratamento interdisciplinar
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dos conteúdos, atingindo todos os docentes, quaisquer que sejam
a sua área de atuação.

A excessiva regulamentação da lei original pode engessar o
funcionamento dos programas, além de ferir a autonomia dos órgãos
competentes e das escolas, que devem decidir sobre os meios mais
eficazes de implementação das medidas.

Os currículos dos cursos de formação docente não necessitam da
aprovação do Conselho Estadual de Educação pois são oferecidos
por instituições credenciadas para tal.

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

2.049/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o art. 214, § 1°, inciso 1, da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado

da Educação, conjuntamente com o Sistema Estadual de Meio
Ambiente - SISEMA -, e tendo em vista os princípios e objetivos
contidos na Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a
educação ambiental, promoverá os meios necessários ao
desenvolvimento da educação ambiental, no âmbito da rede estadual
de ensino, integrada a todos os níveis e modalidades da educação
básica.

Parágrafo único - Compete aos setores ou comissões responsáveis
pela educação ambiental dos órgãos integrantes do SISEMA propor
diretrizes, acompanhar, avaliar e assistir tecnicamente a formulação e
execução de projetos e atividades relativos à educação ambiental
propostos pela Secretaria de Estado da Educação e pelas escolas que
integram a rede estadual de ensino.

Art. 20 - Os programas, os estudos e as atividades de educação
ambiental deverão fundamentar-se nos Parâmetros e Diretrizes
Curriculares Nacionais, observando-se em especial:

- a integração dos conteúdos programáticos às disciplinas
curriculares de modo transversal, contínuo e permanente;

II - a participação da comunidade escolar na inserção do tema na
proposta pedagógica da escola, com o intuito de propiciar a
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identificação de problemas e potencialidades do meio ambiente
local.

III - a capacitação de professores e especialistas voltada para o
domínio de conhecimentos específicos e para a identificação dos
vínculos comunicativos entre as disciplinas curriculares e a temática
do meio ambiente.

IV - a adequação de programas vigentes de formação continuada de
educadores, visando a incorporar a dimensão ambiental em todas as
áreas de atuação docente.

Parágrafo único - A capacitação dos educadores em educação
ambiental dar-se-á em caráter formal e obrigatório, conforme as
normas e orientações definidas pelos órgãos competentes.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Fica revogada a Lei n°10.889, de 8 de outubro de 1992.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator - José Henrique -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.009/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise cria
o Programa Mineiro de Armazenagem na Propriedade Rural ou de
forma comunitária.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto, nos termos
regimentais.

A redação do vencido, anexa, é parte integrante do parecer.
Fundamentação

O programa que se pretende implantar com o projeto em tela visa a
criar mecanismos para que os agricultores mineiros possam
armazenar sua produção na propriedade rural, de forma a racionalizar
os custos e melhorar as condições de comercialização dos produtos
agrícolas. Tal armazenagem, conduzida tecnicamente, poderá ser
feita individualmente ou de forma comunitária.
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Conforme se observou durante a discussão da matéria nesta

Comissão, no 1° turno, ocasião em que se apresentou o Substitutivo
n° 1, o qual se tornou o vencido em Plenário, o armazenamento dos
grãos é uma etapa crucial para o êxito de toda a cadeia agroindustrial.
Se mal conduzido, pode pôr a perder todo o investimento realizado até
a colheita, por causa de perdas provocadas por doenças, insetos e
roedores.
Assim, a intervenção do Estado na armazenagem de grãos,

conforme se propõe, é medida extremamente oportuna,
especialmente a partir da federalização da CASEMG, entidade que
apoiava o produtor mineiro nesse setor.

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

1.009/2000, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Paulo

Piau.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.009/2000

Cria o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem na Propriedade
Rural ou de forma comunitária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem

na Propriedade Rural ou de forma comunitária, com o intuito de
aumentar a produtividade e a renda agrícola, reduzir os custos de
comercialização e estimular o agronegócio regional.

Parágrafo único - Entende-se por armazenagem de forma
comunitária aquela praticada por grupo de produtores, de forma
associativa, em equipamentos localizados em comunidade rural ou
propriedade próxima às unidades produtivas.

Art. 20 - São objetivos do Programa:
- estimular a armazenagem, a classificação e a padronização de

grãos na propriedade rural ou de forma comunitária;
II - promover a melhoria das condições de armazenagem pelos

produtores, 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
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cooperativos de armazenagem de grãos nas regiões produtoras;

IV - aprimorar os mecanismos de armazenagem e comercialização
de grãos no Estado, de forma a eliminar a figura do atravessador.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na implantação, na execução
e no gerenciamento do Programa:

- promover o levantamento das regiões carentes de estruturas de
armazenagem de grãos nos moldes previstos no Programa;

II - desenvolver sistema de informação de mercado, 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
de "commodities" agrícolas;

III - promover a integração dos órgãos oficiais ligados à pesquisa, à
orientação técnica de produção e armazenamento, à classificação e
padronização de grãos e ao estímulo ao cooperativismo quanto aos
objetivos do Programa;

IV - promover a qualificação da mão-de-obra envolvida no
Programa, inclusive quanto aos aspectos gerenciais;

V - intervir junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, bem como propugnar junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, para que se definam
linhas de crédito específicas para o financiamento de práticas de
armazenagem tecnicamente corretas, individuais ou comunitárias;

VI - desenvolver esforços para aproveitar, por meio de contrato
administrativo por tempo determinado, o pessoal oriundo da
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG -, nos diversos órgãos envolvidos no Programa;

VII - buscar o estabelecimento de acordo com o Governo Federal a
fim de permitir a utilização das estruturas de armazenagem da
CASEMG pelos agricultores envolvidos no Programa.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(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.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.229/2000
Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n°

1.229/2000 autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede pública
hospitalar, programa de prevenção e tratamento da obesidade e das
doenças dela decorrentes.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, retorna o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art.
189, § 1 0, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como objetivo implantar, na rede

pública hospitalar, programa de prevenção e tratamento da obesidade
e das doenças dela decorrentes. Mostra-se, assim, de grande mérito,
em especial ao enfocar o aspecto preventivo. Em nosso ponto de
vista, a prevenção proporciona resultados efetivos de maneira mais
branda. Prevenir significa promover mudanças comportamentais com
o objetivo de reduzir os efeitos indesejáveis de determinadas práticas.
Investir na prevenção é, certamente, o melhor caminho, pois ela é
mais eficaz para os pacientes e mais eficiente para o Sistema único
de Saúde.

O projeto prevê também o tratamento da obesidade e das doenças
dela resultantes, o qual já constitui um processo longo e doloroso,
porém necessário. Sabe-se que o excesso de peso pode desencadear
várias outras moléstias, tais como a alteração da pressão arterial, o
diabetes, as insuficiências cardiorrespiratórias e os desvios da coluna
vertebral.

Seja, pois, no aspecto preventivo ou no atendimento aos obesos, na
busca de uma perda de peso sustentada e duradoura, é necessário
um programa contínuo de orientação nutricional.

Dessa forma, consideramos a proposição em epígrafe oportuna e de
grande alcance social. Ratificamos a posição desta Comissão no 1°
turno, manifestando-nos favoravelmente à aprovação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.229/2000 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta, relator - José Braga

rÀ
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- Adelmo Carneiro Leão.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N1° 1.229/2000

Autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede pública hospitalar,
programa de prevenção e tratamento da obesidade e das doenças
dela decorrentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, na rede

hospitalar e ambulatorial pública estadual, programa de prevenção e
tratamento da obesidade e das doenças dela decorrentes, assim
como de orientação nutricional.

Parágrafo único - Para implantação do programa, poderá o Poder
Executivo destinar ambulatórios específicos, sendo que eles deverão
estar devidamente dotados dos recursos materiais e humanos
necessários ao seu adequado funcionamento.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.976/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doação de imóvel
de propriedade do Estado ao Município de Curral de Dentro.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem que lhe fosse
apresentada emenda, e agora compete a esta Comissão apreciá-la no
21 turno, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição é constituído por um terreno

edificado, com área de 2.000M 2 (dois mil metros quadrados), doado
ao Estado, para que nele passassem a funcionar as Escolas
Combinadas de Curral de Dentro, como de fato ocorreu. No entanto,
atualmente funcionam no local a Câmara Municipal e os serviços
municipais de saúde e de assistência social, o que configura desvio de
finalidade, motivo pôr que o Executivo local deseja instalar no imóvel a
sede da Prefeitura, visto que o município é recém-emancipado e há
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urgência em se encontrar um local para funcionamento desse
órgão. Portanto, nada mais oportuno que efetivar transferência ora
reivindicada.

Assim, esta Comissão reitera o entendimento manifestado por
ocasião do 1° turno, considerando que sobre a transação não devem
incidir tributos, uma vez que doador e donatário são entidades de
direito público e como tal gozam de imunidade fiscal, permanecendo a
ordem financeira e orçamentária inabalada e eximindo-se o erário,
nesse caso, de qualquer despesa.

Assim sendo, não vislumbramos óbice de natureza financeiro-
orçamentária à aprovação deste projeto.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.97612002, no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Meio -

Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.151/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.151/2000, de autoria do Deputado Márcio
Cunha, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-030, que liga o
BH Shopping ao trevo de Nova Lima, 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.

Esta Comissão, ao confrontar o texto aprovado com a
documentação encaminhada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-MG - para instruir o processo, verificou um erro na
identificação geográfica da via pública que se pretende nomear. Ao
contrário do que se diz no art. 1° do projeto, a via objeto da
proposição, conforme se vê no mapa fornecido pelo DER-MG, não
pertence à MG-030, mas sim faz a ligação entre ela e a BR-356.

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

rÀ
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PROJETO DE LEI N°1.151/2000

Dá denominação a via pública situada no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominada Stael Mary Bicalho Mona Magalhães a via

pública, situada no Município de Belo Horizonte, que vai do início da
Rodovia MG-030, na divisa com o Município de Nova Lima, até a BR-
356.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela - Agostinho Patrús.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.570/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.570/2001, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos a
beneficiários de terras rurais, na forma que especifica, 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.

Esta Comissão, ao confrontar o texto aprovado da proposição com o
§ 30 do art. 247 da Constituição do Estado, citado no art. 1° do projeto,
percebeu que a referência ao parágrafo do artigo constitucional como
um todo - abarcando dois incisos - seria redundante do ponto de vista
normativo, uma vez que o disposto no inciso 1 já vem explicitado no
texto do artigo do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.570/2001
Isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos,

na forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos do pagamento dos emolumentos relativos ao

registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos
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serviços de medição, demarcação, elaboração de planta e
memorial descritivo os beneficiários de terras obtidas por meio de
programa de reforma agrária ou de assentamento promovido por
órgão ou entidade da União ou do Estado, bem como por meio da
concessão a que se refere o inciso II do § 3 0 do art. 247 da
Constituição do Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.042/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2042/2002, de autoria do Deputado Marcelo

Gonçalves, que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Carmo do Cajuru, 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 § 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° 2.042/2002
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede no Município de Carmo
do Cajuru.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Aílton Vilela.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1, APRESENTADO NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.528/2001
Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto em epígrafe
dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e
de fenilcetonúria, diagnosticados precocemente.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a matéria foi apreciada por esta Comissão de
Saúde e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
as quais opinaram por sua aprovação na forma proposta.

Durante a discussão em 1° turno, no Plenário, o próprio autor do
projeto apresentou o Substitutivo n° 1, que vem agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, Xl, c/c o art. 188, § 2°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em questão visa estabelecer ações preventivas de

doenças mentais por meio do tratamento dos recém-nascidos
portadores das patologias a que se refere o projeto, o que está de
acordo com o previsto no art. 224 da Constituição do Estado.

O substitutivo apresentado não se contrapõe ao projeto original.
Altera-o, porém, em todos os seus dispositivos, quanto à forma e ao
seu conteúdo. O projeto prevê o fornecimento de leite especial para os
comprovadamente portadores de fenilcetonúria durante o seu primeiro
ano de vida. O substitutivo estende esse benefício para toda a vida do
podador da patologia, e usa o termo "substituto protéico" no lugar de
"leite especial".

O substitutivo, em seu art. 3 0, obriga a rede hospitalar e ambulatorial
do Estado, conveniada ou não, pública ou privada, a notificar à
Secretaria de Estado da Saúde a ocorrência de casos de
fenilcetonúria e de hipotireoidismo congênito detectados em exames
diagnósticos feitos em recém-nascidos, em conformidade com o
disposto no art. 10, III, do Estatuto da Criança edo Adolescente.

O art. 40 da nova proposição prevê a celebração de convênio com os
municípios e instituições de ensino superior, extensão e pesquisa,
para acompanhamento e tratamento das referidas deficiências, bem
como para a capacitação de recursos humanos necessários para a
consecução integral desse processo.
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A forma do substitutivo é mais abrangente, pois permite maior

controle e melhor acompanhamento dos pacientes, sendo também
consoante à programação adotada pela Secretaria de Estado da
Saúde para o atendimento aos portadores das deficiências de que
trata o projeto, com a inclusão do substituto protéico na Lista de
Medicamentos Especiais do Estado.

Há, no entanto, alguns aperfeiçoamentos necessários ao novo texto.
Segundo a literatura médica, especialmente o Núcleo de Pesquisas da
UNICAMP, após a adolescência, a necessidade do substituto protéico
pode diminuir ou até mesmo cessar, para determinados pacientes. Por
esta razão, acrescentamos ao final do art. 20 a expressão "ou
enquanto necessário.", por meio da Emenda n° 1.

Apenas com o intuito de promover aperfeiçoamento formal,
oferecemos também a Emenda n°2 ao art. 3 0 .

Para deixar o texto em conformidade com a Portaria do Ministério da
Saúde n° 822, de 616/2001, apresentamos a Emenda n° 3, que
substitui a expressão "...instituições de ensino superior, extensão e
pesquisa..."por "... laboratórios de referência...

A Emenda n° 4 refere-se simplesmente à reparação de erro material
na numeração do último dispositivo da proposição.

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

1.528/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
em Plenário, com as Emendas n

o
s 1 a 4, a seguir apresentadas:

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 20, após o termo "congênita, a expressão "ou

enquanto necessário.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3° - A rede hospitalar e ambulatorial do Estado, conveniada ou

não, pública ou privada, procedendo aos exames previstos no inciso
III do art. 10 da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, fica
obrigada a notificar à Secretaria de Estado da Saúde a ocorrência de
casos de hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - A Secretaria de Estado da Saúde celebrará convênio com

LWk
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os municípios e laboratórios de referência para acompanhamento e
tratamento continuado do hipotireoidismo congênito e da
fenilcetonúria, bem como para a capacitação de recursos humanos
necessários ao desenvolvimento destas atividades.".

EMENDA N°4
Renumere-se a cláusula de vigência como "Art. 5°", com a seguinte

redação, e inclua-se o seguinte Art. 60:
"Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José

Braga.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à empresa Vallourec Mannesmann - V & M do Brasil, na

pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Marco Antônio Castelo Branco,
por seus 50 anos de atividades no País (Requerimento n° 3.260/2002,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de Itajubá - ACIEI -, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Luiz Roberto Costa Fortes, por seus 77 anos de fundação
(Requerimento n° 3.298/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 20 Sargento PM reformado Henrique
Rodrigues de Oliveira pelo transcurso de seu 1010 aniversário
(Requerimento n° 3.326/2002, do Deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
pelo transcurso de seu 100 aniversário de criação (Requerimento n°
3.331/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação dos Lojistas e Representantes
de Móveis de Minas Gerais - ALORMOV - pelo transcurso de seu 8°
aniversário de fundação (Requerimento n° 3.332/2002, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Núcleo Voluntário Pe. Agostinho Damen
pela inauguração de sua sede, em Campestre (Requerimento n°
3.333/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

rÁ
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de congratulações com o Sr. Félix Adalberto Nacif Santos pela

conquista de dois prêmios em competições promovidas pela lllycafé
(Requerimento n° 3.336/2002, do Deputado Bené Guedes);

de aplauso a D. Luciano Pedro Mendes de Almeida, Arcebispo de
Mariana, pelo trabalho em prol da recuperação de dependentes
químicos, particularmente na Casa Nossa Senhora do Silêncio
(Requerimento n° 3.338/2002, da Deputada Elaine Matozinhos);

de congratulações com a Universidade de Alfenas - UNIFENAS -
pelo transcurso de seu 30° aniversário de fundação (Requerimento n°
3.344/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira);

de congratulações com a Escola Estadual São Marcos, no Município
de Poço Fundo, pelo transcurso de seu 50° aniversário de criação
(Requerimento n° 3.346/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 365a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/6/2002,
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 297 e 298/2002

(encaminham indicação de membros do Conselho Estadual de
Educação e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.157,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.208 a 2.212/2002 - Requerimentos n

o
s 3.399 a 3.405/2002 -

Proposições não recebidas: requerimentos do Deputado Ambrôsio
Pinto (2) - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

• Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley
Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto
- Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel
Martini - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h2min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede a

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1°-Secretário "ad hoc', lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 297/2002*
Belo Horizonte, 3 de abril de 2002.
Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos venho submeter, observado o disposto

no artigo 62, inciso XXIII, alínea "b" da Constituição do Estado, os
nomes dos professores, Antônio Valadão Cardoso, Diva Chaves
Sarmento, Gilson Soares, Irene de Meio Pinheiro e Magda Mara
Assis, para a função de Conselheiros do Conselho Estadual de
Educação, com mandato de 1° de janeiro de 2002 a 31 de dezembro
de 2005.

Atenciosamente,
Itamar Franco, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 298/2002
Belo Horizonte, 5 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto parcial à Proposição de Lei n° 15.157, que dispõe sobre a
negociação de créditos de que trata a Lei n° 13.439, de 30 de
dezembro de 1999, e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
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Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
Razões do Veto

Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.157, que dispõe sobre a
negociação de créditos de que trata a Lei n° 13.439, de 30 de
dezembro de 1999, sinto o dever de opor veto ao seu artigo 4 0, por
considerá-lo inconstitucional.

O dispositivo ora vetado autoriza os devedores de empréstimos, que
identifica, a compensar dívidas por meio de precatórios de sua
titularidade, assim antecipando o momento de quitação desses títulos,
transferindo para órgãos e entidades da própria Administração
Estadual a obrigação de resgatá-los, instituindo procedimento que se
contrapõe ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, que
condiciona o pagamento de precatórios à ordem cronológica de sua
apresentação.

Por essa razão, deixo de acolher o artigo 4° da Proposição de Lei n°
15.157, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de junho de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do

Estado, prestando informações relativas aos Requerimentos nos
3.145/2002, do Deputado Bené Guedes; 3.237/2002, do Deputado
Geraldo Rezende, e 3.283/2002, da Comissões de Direitos Humanos.

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.849/2001, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.018/2002, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n°2.018/2002.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos
Municipais, prestando informações relativas aos Projetos de Lei nos
1.966, 1.968 e 2.130/2002, em atenção a pedido da Comissão de



339
Constituição e Justiça. (- Anexem-se as informações aos
respectivos projetos.)

Dos Srs. Aloísio Carlos de Lima, Alcides Rodrigues e Roberto
Rodrigues Júnior, Presidentes, respectivamente, das Câmaras
Municipais de Barroso, Arinos e Ouro Branco, encaminhando moções
de apoio ao Projeto de Lei n° 2.093/2002, do Deputado Edson
Rezende. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

Do Vereador Plínio Periles dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Paraisópolis, apresentando moção de apoio aos
professores da rede estadual, que se encontram em greve. (- A
Comissão de Educação.)

Do Vereador Cláudio César da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Matozinhos, solicitando sejam retificados, no "site" desta
Casa, dados relativos ao Deputado Adelino de Carvalho.

Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG,
informando, em resposta ao Requerimento n° 3.233/2002, do
Deputado Kemil Kumaira, que a empresa não detém a concessão do
abastecimento de água do povoado de Santa Luzia, no Município de
Crisólita. (- Anexe-se ao Requerimento n°3.233/2002.)

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, (2),
informando que não possuem denominação oficial o trecho da MG-
173 que liga Paraisópolis à BR-459 (- anexe-se ao Projeto de Lei n°
2.062/2002.) e o trecho da rodovia que liga Montes Claros ao Distrito
de São Pedro da Garça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.657/2001.)

Do Vereador Ronaldo Gontiio. Secretário-Geral da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, encaminhando moção de apoio à
aprovação do Projeto de Lei n° 2.093/2002. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 2.093/2002.)

De Vereadores à Câmara Municipal de Acaiaca, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei n° 2.093/2002, do Deputado Edson
Rezende.

Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Presidente da Agência Nacional de
Aguas - ANA -, informando que foi firmado um convênio entre essa
Agência e a EMATER. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF (2), informando a liberação de recursos financeiros
destinados ao Estado, com recursos do Orçamento Geral da União de
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1998, e à COPASA-MG, com recursos do FGTS, referentes as
parcelas dos contratos que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Israel Ferreira Nunes Neto, Procurador-Chefe da
Procuradoria Legislativa da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Norte, apresentando o Ordenamento Compilatório da Constituição,
das Leis Complementares e Ordinárias, e dos Decretos Legislativos
do Rio Grande do Norte, no período que menciona.

Do Sr. Hilton Secundino Alves, Supervisor do Núcleo Executivo do
Grupo Gestor da ex-MinasCaixa, informando sua impossibilidade de
comparecer a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. João Aurélio Tabosa, professor da rede estadual, solicitando
a intercessão desta Casa junto ao Governador do Estado a fim de que
se encontre urna solução para a greve dos servidores do Quadro do
Magistério. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Tereza Cristina Santos, Assessora Jurídica da Associação
Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, solicitando seja anulada a
votação do Projeto de Lei n° 921/2000 em 2 0 turno, em face de
irregularidade que teria ocorrido na apresentação da Emenda n° 1.

Do Comitê de Minas Gerais do Fórum Social Mundial, colocando-se
à disposição desta Casa para colaborar na organização do evento "II
Minas por um Outro Mundo".

Do Sr. Tonico Ramos, solicitando apoio a campanha contra o ABN-
AMRO Bank e o Banco Santander, que rebaixaram o valor dos títulos
brasileiros. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Alves e outros, solicitando empenho em favor da
melhoria da escola pública no Estado. (- A Comissão de Educação.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI 2.208/2002
Declara de Utilidade Pública a Associação Grupo de Assistência e

Alfabetização - GRAAL -' do Município de Alfenas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo de

Assistência e Alfabetização - GRML.
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de Junho de 2002.
Amilcar Martins
Justificação: A Associação Grupo de Assistência e Alfabetização -

GRAAL -, com sede no Município de Alfenas, entidade sem fins
lucrativos, tem como finalidade, dentre outras:

a) proporcionar a educação regular a jovens e adultos que não
tiveram oportunidade de frequentar a escola na idade própria;

b) assistir as pessoas carentes em suas necessidades básicas de
moradia, vestuário, alimentação e saúde;

c) propiciar a organização de projetos educacionais, culturais e
recreativos com finalidades beneficentes.

- 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°2.209/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Comunidade de Caldeirão, com sede no Município de São
Gotardo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores da Comunidade de Caldeirão, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores da

Comunidade de Caldeirão, fundada em 20/11/97, é uma sociedade
civil, filantrópica, eminentemente assistencialista e não tem fins
lucrativos.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
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Desde a sua fundação, a entidade vem cumprindo fielmente as
suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços sociais,
tais como: proporcionar a seus associados condições dignas de
trabalho no campo; proteção da saúde da família; oferta de cursos
profissionalizantes; habilidade e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência; proteção do meio ambiente; prática de esportes.

Isso posto, a entidade espera, com o título declaratório de utilidade
pública, firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus
objetivos. Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.210/2002
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Ginástico, com sede no

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

Ginástico, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
João Leite
Justificação: O Esporte Clube Ginástico, com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma sociedade civil, desportiva, sem fins lucrativos,
fundada em 1°/5/46, a qual, desde então, vem fomentando a prática
esportiva de competição, recreação e lazer em Minas Gerais,
estimulando a implantação de novas atividades esportivas,
promovendo a educação física, moral, cívica, cultural e social e
colaborando, ainda, em campanhas filantrópicas e assistenciais de
interesse público.

Com 56 anos de existência, o Esporte Clube Ginástico conquistou
diversas glórias para o desporto mineiro e nacional, especialmente no
basquetebol, no handebol e no voleibol. Celeiro de inúmeros craques
que engrandeceram o esporte nacional, inclusive em olimpíadas,
nunca deixou de apoiar as campanhas filantrópicas, promovendo
assistência sociocomunitária em Belo Horizonte.
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Acreditamos que o reconhecimento do Esporte Clube Ginástico

como sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que
vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população mineira,
pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do
presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.211/2002
Declara de utilidade pública a Juventude Unida São Vicente de

Paula - JUSP - I com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Juventude Unida São

Vicente de Paula - JUSP -, com sede no Município de Resplendor.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Miguel Martini
Justificação: A Juventude Unida São Vicente de Paula é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado. Constituída em 6/2/97, possui por objetivos proteger a
saúde da família, das gestantes, de crianças e idosos; prestar
assistência às pessoas 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
jovens; praticar as exigências evangélicas de natureza social.

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 prestar
auxílio às pessoas que a procuram.

Com esta iniciativa, pretendemos salientar a relevância dos serviços
sociais prestados pela instituição, motivo pelo qual contamos com o
apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.212/2002
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Declara de utilidade pública a Sociedade Santana de Resplendor

- SSR -, com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Santana de

Resplendor - SSR -, com sede no Município de Resplendor.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Miguel Martini
Justificação: A Sociedade Santana de Resplendor - SSR - é

entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, constituída em
14/3/98, com sede e foro no Município de Resplendor. Constituem
seus principais objetivos: dar assistência a menores, adolescentes,
adultos e idosos carentes da comunidade; proteger a saúde da família
e de gestantes.

A fim de cumprir suas finalidades, a entidade se organiza em tantas
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias e
auxiliará todos os necessitados, sem distinção de nenhuma natureza.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação do projeto em causa.

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

REQUERIMENTOS
No 3.399/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com
vistas a que preste a esta Casa as informações que menciona,
relativas ao incêndio ocorrido no Tribunal de Contas, em 12/4/2002. (-
A Mesa da Assembléia.)

N° 3.400/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Dourada pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 3.401/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Perdões pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 3.40212002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
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Resende Costa pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.403/2002, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Rede Globo Minas pelo prêmio obtido
no Festival Internacional de Publicidade de Nova York. (- A Comissão
de Transporte.)

N° 3.404/2002, do Deputado Ermano Batista, pleiteando sejam
solicitadas ao Governador do Estado e aos Secretários da Fazenda e
da Educação informações sobre os recursos orçamentários recebidos
pela UEMG e pela UNIMONTES, bem como sobre o destino que o
Governo pretende dar a essas instituições.

N° 3.40512002, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitado ao Comandante-Geral da PMMG que informe quais foram
as conclusões do inquérito policial instaurado para apurar denúncias
formuladas pelo Sr. Juarez Gerônimo Franklin. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Maria da Fé pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Ambrósio
Pinto.)

Do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Santo Antônio do
Amparo pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Arlen Santiago.)

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 de
homenagem à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 7,
às 15 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 247 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5/6/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.853/2001; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de
quórum; existência de quórum para votação; renovação da votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.897/2001;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.707/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2001; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.926/2001; aprovação na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n

o
s 1 e 2; declarações de voto - Questões de ordem -

Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen- Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
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Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - 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 (Deputado Antônio Júlio) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-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 2a Parte da reunião, com a votação da
matéria constante na pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.853/2001, do Deputado Geraldo Rezende, que autoriza o Poder
Executivo a fazer doação de imóvel ao Município de Limeira do Oeste.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado João Leite Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos

Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Não há quórum
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para votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do §
60 do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há

quórum para a votação. A Presidência vai renovar a votação do
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n°
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.853/2001 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.897/2001, do Deputado
Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Matutina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Justiça. 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° 1.897/2001 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. No decorrer
da discussão, foi apresentado ao projeto o Substitutivo n° 1. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.707/2001 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2001, do Deputado
João Leite, que dispõe sobre a sinalização de locais de interesse
ecológico. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 1.74312001 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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 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. No decorrer da discussão, foi apresentada ao
projeto a Emenda n° 2. 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.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado,
em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.926/2001 na forma do vencido em 1°
turno com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - A Bancada do PT votou, em 2 0 turno,

favoravelmente a esse projeto de autoria do Governador de Estado,
que procura empréstimo junto ao BIRD, destinado ao combate à
pobreza na região rural mineira do Nordeste. E um projeto de
extensão importante, que esperamos, de fato, possa ocorrer, com
destinação dessa verba a uma das regiões mais pobres do Estado.

Gostaria de colocar também a posição da Bancada do PT pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50, que trata da
Defensoria Pública e estará na pauta de hoje à tarde. Gostaríamos de
deixar nossa posição favorável à aprovação desse projeto, solicitando
aos Deputados que, na parte da tarde, o aprovemos na forma do
substitutivo, que já foi negociado nesta Casa. Aproveito para deixar o
apoio da Bancada do PT a esse projeto. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Gostaria também de, em nome do PSB,
declarar nosso voto favorável ao Projeto de Lei n° 1.926/2001, por
entender sua importância para essa região de Minas. Esse
empréstimo poderá revitalizar uma região importante de Minas.
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Quero também, em nome do PSB, declarar nosso apoio ao

Projeto de Lei Complementar n° 50, que entrará na pauta hoje à tarde.
A Assembléia já se manifestou algumas vezes sobre a Defensoria
Pública, pois a maioria da população de Minas é carente, necessitada
do trabalho dos Defensores.

Lembro-me de uma legislação aprovada na Assembléia, originada
da CPI Carcerária, que tive a honra de presidir, a qual levou o
Defensor Público a todas as comarcas de Minas.

Quero lembrar também o reconhecimento, especialmente a partir do
Estado do Rio de Janeiro, no Governo Anthony Garotinho, da
equiparação do salário do Defensor Público com o do Ministério
Público.

Entende o ex-Governador Anthony Garotinho que aquele que
defende tem de receber o mesmo que aquele que acusa.

Concluindo, não poderia deixar de agradecer a presença do
advogado Vicente de Paula, Defensor Público, que teve um papel
importantíssimo na história dos jogadores de futebol brasileiros e no
reconhecimento de sua profissão.

Em geral, só se tem notícia dos salários milionários de jogadores e
desconhece-se que mais de 80% deles recebem menos de dois
salários mínimos. Muitas vezes não têm fundo de garantia recolhido, e
a família passa por grandes dificuldades, O Dr. Vicente de Paula
levantou essa bandeira e transformou-se em grande lutador em
defesa dos jogadores de futebol. Reconheço todo o seu esforço e,
como ex-atleta, rendo minhas homenagens ao Dr. Vicente de Paula.

O PSB está presente no Plenário nesta manhã e estará também à
tarde, votando favoravelmente aos interesses da Defensoria Pública e
do povo mineiro.

O Deputado Carlos Pimenta - Demonstramos nossa satisfação com
a aprovação, nesta manhã, do projeto do Governador do Estado que
solicita autorização legislativa para contrair empréstimo de
US$70.000.000,00 junto ao BIRD, com a finalidade de reeditar o
programa de apoio ao produtor rural.

E uma vitória principalmente do Norte de Minas e do Jequitinhonha;
uma vitória maiúscula, que vai ajudar nada mais nada menos que 380
mil famílias residentes na zona rural, que esperam a oportunidade de
ter acesso a recursos do Governo do Estado para executar projetos
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ligados às áreas de produção e geração de emprego e renda no
campo. Certamente, esse projeto vem resgátar uma dívida histórica e
social com o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o vale do Mucuri e
dará uma resposta a essa região, que não é pobre, mas desassistida,
e que, a partir deste ano, terá acesso a quase R$200.000.000,00. A
Assembléia Legislativa dá, agora, uma demonstração de coerência,
de responsabilidade e de reconhecimento a essas regiões.

Parabéns ao Governador Itamar Franco pela insistência e pela
competência para conseguir os recursos, mercê da má vontade do
Governo Federal e do Senado, que engavetou o projeto por mais de
um ano e meio.

Em nome do PDT, cumprimento também os Defensores Públicos
que aqui estão e, de maneira corajosa e democrática, não arredaram
o pé em nenhuma etapa da discussão do Projeto de Lei
Complementar n° 50.

Com muita satisfação, vejo aqui os Defensores Públicos do Norte de
Minas, que exercem a difícil missão de defender o pequeno, aquele
que não pode pagar a um advogado.

Os Deputados sentem-se felizes por terem votado o projeto nesta
manhã. Estarão também presentes hoje à tarde, para dar resposta a
essa categoria, que é brava e honrada e desempenha um dos papéis
mais importantes no Estado. Parabéns a vocês. Contem com o PDT
na parte da tarde. Hoje será um dia histórico para Minas Gerais e para
a categoria.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
agradeço a votação do Projeto de Lei Complementar n° 1.926/2001,
que resgata para o Norte de Minas a possibilidade do - Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAP II -,que deu certo nos
Governos anteriores. Agora, com a verba do Banco Mundial, poderá
também ser viabilizado.

Há também uma emenda de nossa autoria que estende ao IDENE a
possibilidade de redistribuir os recursos diretamente às entidades, o
que o fortalece, uma vez que acaba de ser criado nesta Casa. E uma
autarquia que veio para ficar e para beneficiar a região do
Jequitinhonha e do Norte de Minas.

Aproveito o ensejo para conclamar os Defensores, que já estão
lutando há cerca de quatro anos com o objetivo de viabilizar seu plano
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de carreira. Desde quando era Secretário de Estado da Justiça e
Direitos Humanos, venho acompanhando essa penosa peregrinação.
Com muita satisfação, vejo que agora deságua nesta Casa um projeto
que atende à categoria, que faz justiça aos Defensores. Espero que
haja quórum esta tarde. E necessário fazer um trabalho junto aos
Deputados para que compareçam à reunião, a fim de votarmos.
Estamos convencidos de que o elo da estrutura judiciária do Estado,
que engloba o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria
Pública, setor que cuida dos mais pobres, garantindo assistência
jurídica gratuita, não está fechado enquanto não se valorizar a função
do Defensor Público. Faço um apelo aos Deputados para que hoje à
tarde resolvamos de uma vez por todas essa questão.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público nas galerias, também quero registrar meu apoio à Proposição
de Lei Complementar n° 1.926/2001. Não tenho dúvida de que os
Deputados estarão presentes, até porque, desde o primeiro dia em
que aqui chegamos, esta Casa está ansiosa por votar a Lei Orgânica
da Defensoria Pública, para que possamos fazer justiça a esses
grandes profissionais que, ao longo da história, têm buscado fazer
justiça aos carentes e aos pobres.

Sei que nas galerias não há apenas Defensores Públicos, mas
também lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil
que clamam pela aprovação desse projeto: Conclamo-os para que
continuem nesta Casa, nesse grande movimento de cidadania, a fim
de que acompanhem de perto a votação desse projeto de lei
complementar, que acreditamos poder votar em 2 0 turno ainda no
primeiro semestre deste ano. Obrigada.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, como Líder do PTB, quero declarar
que existem projetos importantes a serem votados. O Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor, que atenderá à região da SUDENE, é
extremamente importante. Quando Prefeito de uma pequena cidade
chamada Coração de Jesus e Presidente da AMAMS, conseguimos,
com o Dr. Hélio Garcia e o Vice-Governador Arlindo Porto, e
desencavamos um projete que há 11 anos estava nas gavetas dos
governos. Lá foram aplicados US$50.000.000,00 na área mineira da
SUDENE, trazendo muitos benefícios para o pequeno produtor, como
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luz elétrica, tratores, obras, estradas, pontes.

Nesta manhã, todos os membros do PTB, Deputados Dilzon Meio,
Olinto Godinho, Fábio Avelar, João Pinto Ribeiro, AfIton Vilela,
Cristiano Canêdo e Ambrósio Pinto, encontram-se presentes. Aliás,
estamos concentrados para a reunião da tarde, quando apoiaremos a
aprovação da Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Queremos dizer aos Defensores Públicos presentes e aos que estão
em outras cidades, como Montes Claros, Divinópolis, São João
Evangelista, Muriaé, Itajubá, Varginha, que nós, os nove Deputados
do PTB, estamos e estaremos aqui à tarde para votar essa lei.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, na qualidade de Vice-
Líder do PMDB, representando aqui o nosso Líder, Deputado Ivair
Nogueira, e a Bancada do PMDB, quero pontuar a nossa satisfação
em votar esse projeto de autoria do Governador do Estado, em 2°
turno.

E importante lembrar que Minas viveu recentemente uma
discriminação por parte do Governo Federal, que pura e simplesmente
não considerou as regiões pobres das nossas Minas, que são muitas,
como já dizia Guimarães Rosa; regiões como o Norte de Minas, o vale
do Suaçuí, do Nordeste mineiro, que agora está sendo resgatado com
esse projeto. O Governo, por meio do IDI-I, não colocou Minas como
ponto de referência das áreas pobres deste País. Portanto, esse
projeto resgata, em parte, essa questão deixada pelo Governo
Federal. Sem dúvida alguma, esse é um trabalho, uma iniciativa do
nosso Governador Itamar Franco, do nosso partido, o PMDB.

Sr. Presidente, quero fazer coro com os Deputados que me
antecederam, ressaltando a importância de votarmos o projeto que
contém a Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Tenho inúmeros amigos nessa área, mas recebi do meu ex-
companheiro de Rotary, o Ciríaco, um apelo veemente para que esse
projeto fosse levado a Plenário e votado.

Em meu nome e no dos Deputados Olinto Godinho e Alberto Pinto
Coelho quero que todos vocês recebam o carinho, a compreensão e,
mais do que isso, o apoio total da Bancada do PMDB nesta Casa.
Estou vendo aqui Defensores Públicos de Divinópolis, São João
Evangelista, Peçanha, Sabinópolis, região onde eu e os Deputados
Alberto Pinto Coelho e Olinto Godinho estamos trabalhando. Muito
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obrigado a todos. Contem conosco.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
relação à matéria já aprovada, naturalmente todos perceberam que
quase todos os Deputados do PFL estavam presentes e que votamos
favoravelmente. Somos favoráveis a uma integração, uma
aproximação das regiões do Estado. Qualquer financiamento que vise
melhorar as condições de vida de um povo e de uma região sempre
contou e contará com o apoio do PFL.

Com relação ao projeto de interesse dos Defensores Públicos, até
me inscrevi para falar sobre ele na reunião da tarde, porque conheço
muito bem o trabalho dos Defensores Públicos do interior.

Sou advogado inscrito na OAB desde 1982; conheço o trabalho, as
dificuldades e as limitações que os Defensores Públicos enfrentam no
interior. Há Defensorias Públicas onde falta até material de trabalho
para a atuação do Defensor, além de ser seu vencimento aquém da
expectativa.

Portanto, estou inscrito para, à tarde, manifestar-me favoravelmente,
em um prazo maior, a essa causa justa e necessária, que trará
equilíbrio à sociedade e à justiça. Quero externar, ainda, que esta é a
posição do PFL, por todos os seus Deputados.

O Deputado Alberto Bejani - Em relação à integração das regiões de
Minas Gerais, acho excelente, porque precisamos fazer com que este
Estado comece a andar.

Quero dizer rapidamente que também conheço bem o trabalho da
Defensoria Pública. Fui Prefeito de Juiz de Fora e dei todo o apoio
para a Defensoria Pública de minha cidade, por entender que os
Defensores são os pais das pessoas necessitadas; são eles que
atendem aquele coitado que não tem como buscar um advogado para
defendê-lo. E muitas dessas pessoas, para vergonha do Estado de
Minas Gerais, são hoje obrigadas a despachar sentadas nos bancos
das praças, porque não têm nem lugar para ficar. Para um Estado
capaz de decidir uma eleição para Presidente da República, é uma
vergonha que essas pessoas estejam aqui, hoje, pedindo, pelo amor
de Deus, que os parlamentares de Minas Gerais olhem por seu caso.

Podem ter certeza de que, independentemente de partido, os 77
Deputados desta Casa estarão ao lado de vocês, porque não vamos
admitir que continue essa bagunça no Estado. Obrigado, Presidente.

—
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O Deputado João Paulo - Quero dizer que votei favoravelmente

ao projeto de iniciativa do Governador, para combater a pobreza na
área rural, contratando recursos junto ao Banco Mundial, para atender
a situação de extrema aflição de comunidades muito carentes no
Norte do Estado. Esse projeto de fato pode significar a solução para o
problema de muitas famílias que vivem em situação de extrema
penúria nessa região. Portanto, o Governador está de parabéns por
sua sensibilidade.

Sabemos que o Banco Mundial tem feito parcerias e liberado
recursos para finalidades menos nobres em outros países.
Seguramente, não hesitará em oferecer os recursos necessários para
que o Governo cumpra esse dever social com a comunidade
considerada excluída no Estado de Minas Gerais.

Estamos recebendo a visita de muitos Defensores Públicos, que
trazem a esta Casa um pleito muito justo, para ser analisado e votado.
Trata-se de situação que conheço relativamente bem. Sou advogado,
formado no início da década de 70. Militando na Grande 8H, em
outros municípios e Estados da Federação, pude perceber a
deficiência do Estado na estruturação e no cumprimento do seu dever
de tornar disponíveis pessoas para fazer justiça àqueles que não
podem pagar um advogado.

Por inúmeras vezes, fui nomeado advogado dativo exatamente
porque a Defensoria Pública não existia. Tive de fornecer a minha
força de trabalho para que o Estado pudesse cumprir o seu
compromisso com a população.

Tenho conhecimento razoável a respeito da penúria por que passa a
Defensoria Pública. Vejo nas galerias alguns amigos e ex-colegas.
Não tenho mais condições de advogar por razões evidentes; este
mandato honroso que recebemos da população nos retira as
condições de exercer outra profissão, mas advoguei por longos anos.
A minha inscrição na OAB é n° 23.617, uma das mais antigas desta
Casa.

A sociedade deve merecer do Estado a estrutura necessária para
que as pessoas que não podem pagar tenham acesso à justiça. Esta
não é uma causa apenas dos Defensores. Sempre foi defendida por
eles, mas não é somente deles, é da sociedade. Ninguém melhor que
nós para defender essa causa social.
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A justiça é feita a partir do Poder Judiciário, cuja remuneração é

adequada. E feita a partir da Promotoria de Justiça e do Ministério
Público, cuja estrutura e cuja remuneração são adequadas. O
Defensor Público fica sem condições satisfatórias para cumprir a sua
missão.

Caro Presidente, trata-se de um preço justo. Percebo que nenhum
parlamentar deixará de cumprir a sua obrigação perante a sociedade,
votando favoravelmente a esse projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Não poderia fazer

declaração de voto porque não votei o último projeto, uma vez que me
encontrava na Sala das Comissões.

Mas, como já foi colocado pelo Deputado Carlos Pimenta, gostaria
de deixar bem claro o ponto de vista do PDT, composto também pelos
Deputados Bené Guedes, Marcelo Gonçalves, Sargento Rodrigues,
João Batista de Oliveira. Ontem, em nossa reunião de bancada,
decidimos por votar favoravelmente aos Defensores Públicos, já que
foram feitos vários trabalhos. E acho que a vitória de hoje é a do
trabalho - na reunião de ontem, foi dito que o trabalho dos Defensores
e sua união foram perfeitos: todos os Deputados do PDT recebemos
vários telefonemas, no celular e em casa, e visita no gabinete. E, sem
dúvida, um trabalho necessário, quando é feito com seriedade e
firmeza, dá resultado. Os senhores estão de parabéns, mas acho que,
de agora até à tarde, muita coisa ainda tem de ser feita; o trabalho e a
vigília devem continuar intensos, e podem ter certeza de que o PDT,
com seus seis Deputados, estará em Plenário, para votar
favoravelmente aos senhores, fazendo justiça e defendendo os
Defensores de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente; na verdade, não votei, mas
gostaria, em primeiro lugar, de dizer da importância desse projeto, que
tenta obter um empréstimo do BIRD para amenizar a pobreza rural na
área mineira da SUDENE. Isso é de grande importância porque
sabemos que a renda no meio rural está extremamente diminuída.
Para se ter uma noção, participamos recentemente da CPI do Preço
do Leite, e, naquele momento, o custo de produção do leite, que é o
produto de referência de qualquer produtor rural, ficava em torno de
R$0,37, e os produtores recebiam R$0,25, R$0,20 e até R$0,15 por
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litro de leite. Portanto, qualquer apoio que o Governo puder dar aos
produtores, sobretudo aos pequenos, é bem-vindo, e esta Casa está
cumprindo seu papel ao autorizar o Governador a contrair esse
empréstimo.

Com relação ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, também
não poderia deixar de fazer uma observação. Tenho um
relacionamento estreito com os Defensores Públicos em todas as
cidades onde temos base. Queremos relacionar a importância do
trabalho dos senhores, que nem sempre têm o mínimo para cumprir a
sua missão.

Fala-se muito no País em distribuição de renda, e, na verdade, a
nossa é muito precária. Mas, além da distribuição de renda, a de
justiça também está muito precária. Quem pode pagar um bom
advogado tem meio caminho andado para sair vitorioso em qualquer
processo judicial. Mas, para aqueles menos favorecidos, que
dependem fundamentalmente do Defensor Público, que faz seu
trabalho com competência, é uma forma de se distribuir justiça.

Como acompanhamos a tramitação desse projeto, quero
parabenizar os Deputados das comissões pelas quais passou o
Projeto de Lei Complementar n° 50/2002. Com certeza, esta Casa, por
meio de todos os seus parlamentares, vai referendar esse projeto,
porque é uma questão de justiça. Muito obrigado.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.



358
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Às quinze horas do dia oito de maio de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Bené
Guedes 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 apreciar a matéria constante na pauta e a debater, em audiência
pública, a eventual retenção do Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículos nos casos em que o condutor houver
interposto recurso contra infração de trânsito e o recurso estiver
pendente de julgamento A Presidência comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Bel. Adilson Lamounier, Juiz de
Direito da 20 Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, publicado
no "Diário do Legislativo" de 4/5/2002; e do Sr. Ricardo Mendanha
Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS, informando que se fará
representar pela advogada Adriana Neumann Campos, na reunião.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.299/2002, da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 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 da Deputada Maria José Haueisen em que solicita a
realização de audiência pública da Comissão, para debater o aumento
de crimes praticados contra o consumidor, especificamente a
clonagem de cartões bancários e as eventuais ações que possam ser
empreendidas com o objetivo de proteger os consumidores; e em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão, para debater o
não-cumprimento das leis que asseguram a entidades de assistência
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social e declaradas de utilidade pública estadual gratuidade no
pagamento de taxas cartoriais. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema objeto da
reunião. Registra-se a presença dos Srs. Adriana Neurnann Campos
Morato Pimentel, Assessora Jurídica da BHTRANS, e Alvaro Campos
de Carvalho, Chefe de Serviços de Operações Rodoviárias em Minas
Gerais do DNER, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidente, autora do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana -Agostinho Patrús.
ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de maio de dois mil e

dois, comparecem no Teatro da Fundação Universidade Federal de
São João dei-Rei - FUNREI - os Deputados Maria Olívia, Ambrósio
Pinto e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, 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 promover um debate acerca das potencialidades turísticas da região
das Vertentes e sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e
do turismo sustentável. 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 Pastor George em que solicita seja enviado ofício ao DER-
MG para se obterem informações sobre as ações efetivas desse
órgão na região de São João dei-Rei;e Maria Olivia em que solicita
seja enviado ofício ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedindo
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providências para se aprovar a criação do Conselho Consultivo da
Area de Proteção Ambiental - APA - de São José. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados presentes.
Registra-se a presença do Vereador Antônio Viriato; da Sra Percília de
Oliveira Moraes, representando o Prefeito Municipal; das Sras. Maria
de Lourdes Belo, representando a Associação Comercial de São João
dei-Rei; Adriana Maria Cunha, representando o Instituto de Ensino
Superior; dos Srs. Edilson Euzébio Vitorelli, Presidente da Câmara
dos Dirigentes Lojistas; Waineer Pastorim Adad, Presidente do
Sindicato do Comércio; Hélio Rabelo, Diretor de Projetos Especiais da
Secretaria de Estado de Turismo, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Ambrósio Pinto, 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, 21 de maio de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha - Ambrósio Pinto.

ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, Cabo Morais e José Braga, 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 Cabo Morais, 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. A seguir, o Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.528/2001, no to turno,
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão; Projeto de Lei n° 1.659/2001, em
turno único, ao Deputado Cabo Morais; Projeto de Lei n° 2.065/2002,
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em turno único, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão; Projeto de Lei
n°2.089/2002, no 1° turno, ao Deputado Carlos Pimenta; e Projeto de
Lei n° 1.299/2000 ao Deputado Carlos Pimenta. Passa-se à la Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente passa a palavra ao Deputado José Braga, para que
proceda à leitura de seu parecer sobre o substitutivo e as emendas
recebidas em Plenário ao Projeto de Lei n° 943/2000, no2 0 turno,
mediante o qual conclui pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das
Emendas nos 1 e 2 apresentadas em Plenário. Submetido à discussão
e votação, é o parecer aprovado. Logo após, o Presidente solicita ao
Deputado José Braga que proceda à leitura de seu parecer ao Projeto
de Lei n° 1.951/2002, no 1° turno, mediante o qual conclui pela
aprovação com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 2.04212002 (relator: Deputado Cabo Morais). A seguir, o
Presidente submete a votação, os Requerimentos n os 3.278, 3.279,
3.324 e 3.341/2002, os quais são aprovados. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Elbe Brandão, em que solicita
audiência pública para discutir a inclusão de cirurgião-dentista no
Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde - PITS -,
promovido pelo Ministério da Saúde; do Deputado Adelmo Carneiro
Leão em que solicita seja enviado ofício ao Secretário da Saúde para
que informe à Comissão o número de convênios assinados para o
repasse de verbas, bem como os órgãos e municípios com os quais
foram firmados, e forneça modelo de cada tipo de convênio, tendo em
vista informações prestadas por essa autoridade perante a Comissão,
de que existem Restos a Pagar do Exercício de 2001, através do
Fundo Estadual de Saúde - FES -, em quantia superior a
R$315.000.000,00; do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita
seja pedido o envio à Comissão pela Diretoria de Saúde da Polícia
Militar de laudo técnico do vazamento de gás tóxico ocorrido em
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novembro de 2000 nas dependências do Hospital Militar, nas áreas
do Centro Médico de Enfermagem e do Bloco Cirúrgico; do Deputado
Doutor Viana, em que solicita audiência pública para tratar do
descredenciamento de hospitais mineiros que prestavam serviços ao
Sistema único de Saúde. 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, 23 de maio de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Eduardo de Oliveira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 178a REUNIÃO ESPECIAL, EM 4/6/2002
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de filmes - Palavras
do Deputado Gil Pereira - Palavras do Sr. Guy Vilela - Entrega de
placa - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados: Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues
- Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João
Paulo - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Marco Régis - Miguel Martini
- Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 20h115min,

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 Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor (Sr. José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Luís Márcio Ribeiro Vianna, Secretário da
Comunicação Social, representando o Sr. Governador, Dr. Itamar
Franco; Guy Vilela, Vice-Presidente da CEMIG, representando o
Presidente, Sr. Djalma Morais; Nicolau Elias Calfat, Secretário Adjunto
da Secretaria da Indústria e Comércio, representando o Secretário
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Marcelo Prado; José Maria Gomes, Presidente da COHAB; Robson
Andrade, Presidente da FIEMG; Míriam Pereira Esteves de Souza,
Procuradora de Justiça, representando a família do Deputado Esteves
Rodrigues; e o Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença do Sr. Antônio Sérgio Tonet,

Procurador de Justiça do Ministério Público; do Sr. Alberto Luiz
Santoro, Diretor-Geral do DETEL-MG; do Sr. Sérgio Menin Teixeira de
Souza, Presidente do Conselho Empresarial de Ciência e Tecnologia,
representante da Associação Comercial de Minas; do Sr. Caio Múcio
Barbosa Pimenta, 1° Vice-Presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros; do Sr. Lúcio Guterrez, Presidente da CUT-MG; do Sr.
Paulo Damázio Trindade, presidente do INDI; do Sr. Murilo Araújo,
Presidente do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas
Gerais; do Sr. Paulo Sizuo Waki, representando o Reitor José Carlos
Goulart de Siqueira, da Universidade Federal de Itajubá; e do Sr.
Darcy de Souza Filho, Procurador de Justiça do Ministério Público.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG -, pelo seu cinqüentenário de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo Coral da GREMIG, sob a regência do maestro
Luiz Flávio dos Santos, acompanhado pela pianista Júnia Vilela
Bastos.

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

Exmos. Srs. Luíz Márcio Ribeiro Vianna, Guy Villela, Nicolau Elias
Calfat, José Maria Gomes, Robson Andrade, Deputado Gil Pereira,
Diretores, Gerentes, empregados da CEMIG, e demais convidados,
cabe a esta Presidência, na abertura desta reunião especial destinada
a homenagear os 50 anos da CEMIG, na pessoa do seu ilustre
Presidente, Dr. Djalma Morais, atendendo a requerimento do nobre
Deputado Gil Pereira, apoiado por vários outros Parlamentares, dar as
boas-vindas desta Casa a todos os dirigentes, funcionários e amigos
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da CEMIG, grande patrimônio do povo mineiro.

Com essas palavras e os sinceros cumprimentos aos nossos
homenageados, em nome desta Casa gostaria de expor algumas
reflexões que o cinqüentenário da CEMIG suscita dentro de nós,
homens públicos.

Ainda no último trimestre do ano passado, vivíamos aqui, neste
mesmo Plenário, dois momentos significativos ligados à história dessa
Companhia.

O primeiro deles é de fundamental importância política e tem caráter
histórico: no dia 29/10/2001, promulgamos a Emenda à Constituição
n° 50, que estabelece critérios para a alienação de empresas
controladas pelo Estado. Qualquer iniciativa nesse sentido, a partir de
então, passa a depender da aprovação desta Casa, com o voto de
pelo menos 48 Deputados, o que representa proteção para esse
grande patrimônio do nosso Estado, que inclui a CEMIG, a COPASA e
outras empresas estatais.

No mesmo ano, em 30 de novembro, tivemos a grata satisfação de
outorgar ao Presidente Djalma Morais o titulo de Cidadão Honorário
de Minas Gerais, exaltando, sobretudo, sua capacidade de resguardar
a empresa das turbulências de conjuntura adversa no setor elétrico.

Quero com isso ressaltar a importância da integração entre os
Poderes Legislativo e Executivo, na luta pela preservação do
patrimônio público do Estado, construído ao longo de gerações, com a
capacidade e o trabalho de nossa gente.

A parceria com o setor privado será sempre desejável em
empreendimentos de grande porte, indispensáveis ao
desenvolvimento econômico do Estado. No entanto, a transferência
pura e simples, pelo Estado, do controle sobre empreendimentos em
setores estratégicos, fere profundamente o interesse público e
compromete o futuro do País.

Digo isso porque, antes da CEMIG, antes de Furnas, o capital
privado dominava a exploração dos serviços de eletricidade do País.
Foi o estadista Juscelino Kubitschek de Oliveira quem primeiro
identificou esse conflito de interesses entre o monopólio privado no
setor elétrico e os verdadeiros objetivos do desenvolvimento brasileiro.

Esse conflito entre a busca do lucro e a prestação de um serviço
essencial à população e ao progresso do País tornou-se evidente, nos
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anos 40 e 50, pois as companhias estrangeiras não se dispunham
a realizar os investimentos necessários ao crescimento econômico
nacional.

Daí a importância do bilhete histórico que Juscelino, ao assumir o
Governo de Minas Gerais, escreveu, em fevereiro de 1951, ao seu
Secretário de Viação e Obras Públicas, José Esteves Rodrigues, cujo
texto é o seguinte: "O nosso esforço de industrialização se firmará
somente quando estivermos em condições de garantir, por largo
prazo, um suprimento abundante de energia".

Ali nascia a semente da CEMIG. De fato, logo após sua fundação,
em 1952, grandes indústrias começaram a se implantar em Minas,
como a Mannesmann, em 1954, a USIMINAS, em 1956, e muitas
outras, num rápido processo da industrialização mineira.

Juscelino tinha razão, pois hoje as indústrias consomem 60% da
energia elétrica da CEMIG, enquanto os consumidores residenciais
atingem 20%, sendo o restante distribuído entre os consumidores
comerciais e rurais.

A comemoração dos 50 anos da CEMIG é, assim, uma festa de
todos os mineiros. Dezessete milhões de pessoas "não vivem sem a
sua companhia", como bem lembra a publicidade.

Classificada hoje no grupo seleto das 312 melhores empresas do
mundo, a CEMIG prossegue sua trajetória ascendente, atuando de
forma eficiente, competitiva e socialmente responsável.

Nos 50 anos da CEMIG, o brilho do passado e o do presente se
unem para projetar um futuro de grandeza, de competência e,
sobretudo, de prestação eficiente de um serviço essencial à
população do Estado e ao desenvolvimento mineiro. Muito obrigado.

Exibição de Filmes
O locutor - Neste momento, serão exibidos dois filmes

comemorativos do cinqüentenário da CEMIG.
- Procede-se à exibição dos filmes.

Palavras do Deputado Gil Pereira
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Luís Márcio Ribeiro

Vianna, Guy Vilela, Nicolau Elias Calfat, José Maria Gomes; Robson
Andrade, Minam Pereira Esteves de Souza, Diretores, Gerentes,
empregados da CEMIG, minhas senhoras e meus senhores, o
Governador Itamar Franco mais uma vez afirmou-se perante o povo
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brasileiro, ao assumir a defesa intransigente do patrimônio de
nosso Estado. Opondo-se firmemente à privatização indiscriminada
que o Governo Federal vem patrocinando, ele questionou a venda de
parte do capital da CEMIG, e a justiça lhe deu ganho de causa, ao
devolver ao povo mineiro o controle da empresa. Entende o Dr. Itamar
- e entendemos todos nós, cidadãos conscientes - que existem
setores estratégicos, envolvendo a própria segurança nacional, os
quais devem ser controlados pelos poderes públicos. Ocorre que um
desses setores, sem dúvida alguma, é o da geração e distribuição de
energia.

Pois aí estão, senhoras e senhores, os pressupostos que nos
ocorrem ao prestar esta homenagem à CEMIG, ao ensejo de seu
cinqüentenário de fundação. Tivemos a honra de encabeçar o
requerimento, unanimemente aprovado pela Assembléia, para
homenagear a organização-modelo. Um pouco antes, tivéramos o
privilégio de aqui distinguir o Dr. Djalma Bastos de Morais, seu
Presidente. E as duas iniciativas se fundem na mesma motivação e
num só propósito, compartilhados com o povo que representamos
nesta Casa: comemorar as conquistas e reconhecer os méritos da
companhia energética de Minas Gerais, aquela que se intitula, com
justiça, a geradora da melhor energia do Brasil.

A história de nossa homenageada já é conhecida e constitui um dos
orgulhos da gente mineira. Nascida da visão de Juscelino Kubitschek
de Oliveira, a grande obra veio para ficar, demonstrando que JK era
um homem além de sua época. Seu lema era o binômio "Energia e
Transporte": raciocinava ele que, sem esses instrumentos, não se
processaria o desenvolvimento socioeconômico, e que o parque
industrial não poderia ser implantado sem abastecimento energético
adequado. Foram os axiomas que levaram à fundação da CEMIG,
suficientes para que Juscelino angariasse a aprovação irrestrita de
mineiros e brasileiros. E foi assim que a CEMIG se fez e cresceu,
sempre sob a inspiração genial do grande diamantinense.

Temos em mãos, agora mesmo, sugestiva publicação de nossa
homenageada, onde bem se lembram os feitos de JK. Em feliz
achado, substitui a letra do "Peixe Vivo" - essa pequena jóia do
cancioneiro de Diamantina - por algumas quadrinhas, entre elas esta
que vamos ler com emoção: "Juscelino está no céu! Mas a sua
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energia! Continua, há 50 anos,! Brilhando em nossa companhia".

Ao associar a energia produzida pela CEMIG ao vigor e otimismo de
Juscelino, lembra que ele, orgulhoso e feliz, inaugurava em 1952
aquela que se tornou a maior empresa integrada de energia do País.
Acontece que o objetivo inicial se diversificou: ela hoje atua no campo
da tecnologia, do gás natural, da energia eólica, da energia solar e da
transmissão de dados por via de fibra ótica. Gera milhares de
empregos e recolhe milhões em tributos, bem como - confirmando a
preocupação social - desenvolve projetos como o Luz de Minas e o
Lumiar, caminhando para disponibilizar a energia para a totalidade de
nossa população. Por outro lado, não se esquece da ecologia, ao
proteger a fauna e a flora; ao promover a limpeza dos rios, lagos,
reservatórios e nascentes; ao incrementar a piscicultura e ao levar
adiante projetos como o da Estação Ambiental de Machado Mineiro,
no Norte de Minas.

A CEMIG em números é outro ângulo que não podemos deixar de
enfocar, tal a sua magnitude. Se não, vejamos: a empresa atende a
17 milhões de consumidores; beneficia 774 municípios; e seu
mercado consumidor equivale a 35.000.000mW por hora; sua
capacidade instalada é de 5.675mW; seu sistema de distribuição tem
322.7621Km de extensão; seu sistema de transmissão se estende por
21.088Km; tem 46 usinas em operação, 12 outras estão em
construção.

Suas estações ambientais são hoje sete; os investimentos para
2002 somam R$1.100.000.000,00; é a número um, em termos de
eficiência, entre as geradoras de energia; os investimentos
programados até 2005 somam R$4.000.000.000,00, o que aumentará
a geração de energia em 20% em relação à capacidade atual. Sua
subsidiária GASMIG é a terceira maior distribuidora de gás para
veículos do País, tendo faturado, no ano passado, R$115.000.000,00
com a venda de um 1 .000.000m 3 de gás; sua subsidiária Infovias, hoje
controlada em 100% pelo Estado, já investiu cerca de
R$120.000.00000 na construção de rede de cabos de fibra ótica,
cobrindo extensão de 3.700Km; a empresa tem 120 mil acionistas, e
suas ações são cotadas nas principais bolsas de valores do mundo;
em setembro próximo, estará consolidando a implantação da
Efficientia - Empresa de Serviços de Conservação de Energia, para o
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desenvolvimento de projetos na área de eficiência e soluções
energéticas; sua rede de distribuição é a maior da América Latina; em
termos de pessoal, dá emprego direto a 11.362 profissionais, sendo
que a admissão é feita prioritariamente por concurso público; a
empresa nunca deixou de investir em programas culturais dinâmicos e
abrangentes, nos campos do cinema, teatro, dança, música, literatura
e artes plásticas.
São esses, senhoras e senhores, alguns dados colhidos

aleatoriamente e ao sabor do entusiasmo, ratificando que a
Companhia Energética de Minas Gerais se transformou em tudo
aquilo que JK para ela pretendia. Naquele já distante dia 22/5/52,
Juscelino tinha em mente, ao criar a organização, fazê-la uma peça
maior na engrenagem do desenvolvimento. Acontece que a criatura
não desapontou o criador: aí está a CEMIG, crescendo sempre ao
lado do povo mineiro, e contribuindo decisivamente para o
engrandecimento do País. Pois para tanto - seria injustiça não
reconhecê-lo - ela dispõe de amigos e aliados do porte do Governador
Itamar Franco.

Muito a propósito, cabe aqui um paralelo entre os dois Presidentes a
quem a CEMIG tanto deve: Juscelino Kubitscheck de Oliveira a
fundou e lançou as bases para o futuro; e Itamar Franco a salvou,
impedindo que a realidade pujante viesse a cair em mãos estranhas.
E no processo de salvação - tal como no de criação - orgulha-nos
assinalar que a Assembléia mineira teve papel de relevo, ao fazer
tramitar a Proposta de Emenda à Constituição n° 50. Parabéns,
portanto, Governador Itamar Franco, por sua dimensão de estadista
que o iguala a JK. E parabéns, igualmente, por seu acerto ao indicar o
Dr. Djalma Bastos de Morais - esse extraordinário protótipo de
administrador e homem público - para a Presidência da empresa.
Porque nunca é demais assinalar que o Dr. Djalma vem atuando com
extraordinária proficiência neste momento cheio de desafios.

Particularmente, como representante do povo do Norte de Minas e
vale do Jequitinhonha nesta Casa, não poderíamos terminar nossas
palavras sem uma referência à Hidrelética Presidente Juscelino
Kubitscheck, a Usina de lrapé. Foi o próprio Governador Itamar
Franco quem afirmou: "Estamos no Séc. XXI, e Minas Gerais ainda
tem, lamentavelmente, regiões não servidas de energia elétrica. Por
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isso é preciso a presença do poder público, porque aqueles que só
visam ao lucro não vão às cidades mais afastadas". O nosso
Governador mostrou ao País que a verdadeira igualdade consiste em
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida
em que se desigualam. E o caso, senhoras e senhores, das sofridas
regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri: apesar de seu
povo trabalhador e patriota, elas se ressentem da natureza adversa e,
em boa parte, ficaram até agora à margem do progresso. Pois, sem
repetir o óbvio, lrapé representa a definitiva redenção de grande parte
do território mineiro. Ao levar a energia, a Usina está levando
concretas perspectivas de desenvolvimento socioeconômico para
aquelas vastidões.

Nossas últimas palavras são para agradecer e felicitar. Os
agradecimentos, nós os fazemos em nome do povo mineiro ao
Governador Itamar Franco, à sua valorosa equipe de colaboradores,
ao Dr. Djalma Bastos de Morais, aos demais Diretores e a todos os
funcionários da CEMIG. Afinal, foram eles que nos devolveram,
preservaram e continuam desenvolvendo a empresa. As felicitações,
nós as dirigimos a esse mesmo povo que representamos nesta Casa:
parabéns, mineiros, por contarem, em seu acervo de realizações, com
uma obra como a Companhia Energética de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Guy Vilela
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Luís Márcio Ribeiro

Vianna, Nicolau Elias Calfat, Míriam Pereira Esteves de Souza,
Robson Andrade, José Maria Gomes; Deputado Gil Pereira, sempre
presente, junto da CEMIG, liderando, sendo um dos Deputados que
mais mais se tem destacado no apoio à nossa empresa; meus
companheiros de diretoria da CEMIG, Starling, Cristiano, Elmar e
Aluísio; companheiros de trabalho, autoridades, senhores e senhoras,
como Vice-Presidente da CEMIG coube-me a elevada distinção de
representar nosso Presidente, Dr. Djalma Bastos de Morais, que, por
motivo de força maior, não pôde estar nesta solenidade, conforme
teve oportunidade, ainda ontem, de, pessoalmente, informar ao
Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio.

Ainda sob a emoção das palavras de saudação à CEMIG, proferidas
pelos Deputados Alberto Pinto Coelho e Gil Pereira, peço permissão
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para ler o discurso preparado pelo Dr. Morais para este momento.
(- Lê:)

"Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha felicidade e
orgulho por estar nesta Casa, que recentemente me agraciou com o
título de Cidadão de Minas Gerais, representando a Diretoria e os
empregados da CEMIG, na homenagem que estão prestando a nossa
Empresa, pela passagem de seus 50 anos. Em particular, quero
agradecer ao Deputado Gil Pereira, autor da iniciativa de homenagear
• nossa CEMIO, quando completa meio século de serviços prestados
• Minas Gerais. Sinto-me à vontade para falar da importância desta
solenidade, pelos laços que a CEMIG sempre teve com o meio
político, a começar pelo fato de ter sido criada por Juscelino
Kubitscheck, um dos maiores nomes da política nacional, e em
especial com os Deputados que compõem os quadros desta
Assembléia.

A CEMIG, reconhecida no Brasil e exterior por seu alto padrão
técnico, nunca deixou de ter uma visão política e de trabalhar em
sintonia com o meio político e a sociedade de Minas. Nas grandes
transformações que viveu ao longo de seus 50 anos, sempre contou
com o apoio da Assembléia Legislativa de Minas.

Por aqui passaram e foram aprovados dezenas de projetos que
viabilizaram a construção de usinas, programas de eletrificação e
outras ações sempre voltadas para o desenvolvimento econômico e
social do nosso Estado.

Sem o apoio dos senhores Deputados de Minas, a CEMIG não teria
como comemorar, no ano de seu cinqüentenário, índices de
atendimento de Primeiro Mundo, como o de quase 100% de
eletrificação urbana e mais de 80% na área rural.

Não foi tarefa fácil chegar a esses índices, principalmente se
levarmos em conta a grande extensão territorial da nossa área de
concessão, do tamanho de um país do porte da França, com
montanhas e serras, e condições econômicas regionais não
equalizadas de sua população.

Mas há uma feliz coincidência no fato de a CEMIG ser
homenageada pelos Deputados desta legislatura, uma vez que
algumas das mais importantes ações desenvolvidas por esta Casa,
que influenciaram definitivamente o futuro da empresa, foram tomadas
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nesses últimos três anos.

Primeiro, a instauração da CPI para discutir a venda de 33% das
ações da CEMIG para os sócios estrangeiros. As conclusões dessa
CPI serviram de base para o Governador Itamar Franco fundamentar
a ação que moveu, na justiça, contra os sócios estrangeiros, para
reaver o controle efetivo e de direito da empresa.

Com essa ação na Justiça, o Governador conseguiu retomar o
controle da CEMIG e redirecionar o seu rumo.

Mais recentemente, a Assembléia aprovou proposta de emenda à
Constituição, enviada pelo Governador Itamar Franco, para definir
regras claras no caso de futuros governantes de Minas desejarem
privatizar a CEMIG e a COPASA.

Deixando de lado divergências partidárias, que fazem parte do
processo democrático, os Srs. Deputados aprovaram a Proposta de
Emenda à Constituição n° 50, reconhecendo a importância da CEMIG
para o Estado. Assim, somente com o referendo da população, será
possível vender o controle da nossa Companhia Energética.

Se Juscelino Kubitschek entrou para a história por criar a CEMIG,
auxiliado por equipe de renomados brasileiros, o Governador Itamar
Franco e os Deputados desta legislatura também passam a fazer
parte da história da empresa.

Não escondo a emoção de presidir a CEMIG no ano do seu
cinqüentenário. Tenham a certeza de que a direção da CEMIG tem
trabalhado para manter a tradição da empresa, de ser um dos agentes
do desenvolvimento de Minas Gerais.

Cumprindo determinação do Governador Itamar Franco, nos
empenhamos, desde o início desta gestão, para recolocar a CEMIG
em seu verdadeiro rumo.

Ser uma empresa voltada para o social, comprometida com obras
necessárias para garantir o suprimento de sua área de concessão,
onde são atendidos 17 milhões de pessoas.

Assim, mesmo com toda a crise que estamos vivendo, temos
orgulho de afirmar que a CEMIG é a empresa do País com maior
número de projetos de usinas geradoras de energia elétrica em
implantação.

No momento, a CEMIG está trabalhando no projeto de 13 novas
usinas de geração hidro e termoelétricas, que representam
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investimentos de mais de três bilhões de reais, sem contar a
criação de cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos.

Acabamos de concluir as obras da hidrelétrica de Porto Estrela e
temos outros seis empreendimentos em andamento: Aimorés;
Térmica Barreiro; Pai Joaquim; Funil; lrapé e Queimado.

Todos esses empreendimentos são de grande importância para
Minas Gerais. Vão garantir energia para o nosso mercado. E a nossa
colaboração para que o País não enfrente uma nova crise energética.

Entretanto, desses projetos, um merece maior destaque. Trata-se da
Hidrelétrica de lrapé, agora denominada Usina Presidente Juscelino
Kubitschek. lrapé começa a ser construída no ano do cinqüentenário
da CEMIG e do centenário de nascimento de JK.

Também no processo de implantação de lrapé, a Assembléia
Legislativa de Minas teve participação fundamental. Compreendendo
a importância deste projeto para o desenvolvimento do Jequitinhonha,
os Srs. Deputados aprovaram, nesta legislatura, autorização para que
o Governo de Minas participasse do empreendimento com quase
R$100.000.000,00, em moeda atualizada.

Não fosse essa participação do Governo de Minas, lrapé não teria
como ser implantada. O providencial aporte do Estado viabilizou
economicamente o projeto da Usina JK, seguramente a maior obra de
toda a história do Jequitinhonha. Mais uma vez, fica demonstrada,
portanto, a importância do trabalho desta Assembléia. A CEMIG,
como empresa prestadora de serviço público, controlada pelo
Governo de Minas, deve sempre estar em sintonia com os Deputados
mineiros. Reconhecemos a importância do esforço dos Srs.
Deputados, cumprindo a missão de legislar e de fiscalizar, sempre
tendo como objetivo final o desenvolvimento de Minas.

A nós, que temos a honra de presidir esta grande empresa, cabe a
responsabilidade de manter a tradição iniciada por Lucas Lopes,
Cândido Holanda, Celso Mello de Azevedo, Camilo Penna, Mário
Bhering, Francisco Noronha e tantos outros grandes homens que
construíram a história da CEMIG, tomando a responsabilidade de
fazê-la cada vez mais forte e eficiente.

Não se trata de tarefa fácil, mas temos o orgulho e a satisfação de
cumpri-ia. Deixo meu abraço e minha gratidão a todos os Srs.
Deputados que estão nos prestando esta importante homenagem, e
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gostaria de estendê-la a cada um dos nossos mais de 11 mil
empregados e a outros quase 45 mil servidores que passaram pela
CEMIG, nos seus 50 anos de existência. Desta homenagem deve
ainda participar toda a sociedade de Minas, que acompanhou, passo a
passo, o crescimento da CEMIG.

Entendo-a, também, ao Governador Itamar Franco, que, desde o
seu primeiro dia de governo, apresentou-se como um incansável
defensor dos interesses da CEMIG.

Nada mais justo que citar, aqui, o conceito criado para comemorar
os 50 anos da empresa, para finalizar as minhas palavras nesta
solenidade: "A melhor energia da CEMIG é a energia da nossa gente".
Gente que se encontra nesta platéia, nas atividades comerciais e
industriais, no meio rural, enfim, em todas as mais de 5.500
localidades onde a energia da CEMIG chega para promover conforto e
desenvolvimento. Gente que a CEMIG tem prazer e alegria em
atender. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega ao Sr.

Guy VilIela de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo Estadual à Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG, que, historicamente,
comprometida com o progresso e o desenvolvimento de Minas, vem
conduzindo, há 50 anos, uma estratégia de expansão do seu parque
gerador para proporcionar melhor qualidade de vida a todos os
mineiros.".

O Sr. Presidente - Esta Presidência convida o ilustre Deputado Gil
Pereira para participar deste ato.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral GREMIG, que
interpretará as músicas "Peixe Vivo", "Poema da Criação" e "Oh!
Minas Gerais", acompanhado pela pianista Júnia Vilela Bastos.
Antecipadamente, manifestamos os nossos agradecimentos.

- Procede-se à apresentação do coral.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido
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o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 5, às 9
horas, e para a especial, 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.

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

CONSTITUIÇÃO N° 87/2002
As dezesseis horas e cinco minutos do dia dezesseis de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Anderson Adauto, Elaine Matozinhos, Rogério Correia, Márcio Cunha
e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Anderson Adauto, 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 requerimento da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão nas cidades que menciona para se
discutir a Proposta de Emenda à Constituição n°87/2002 e os projetos
que tratam da segurança pública e de fundos e que e de certa forma
estejam relacionados com a referida proposição. 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, 10 de junho de 2002.
Anderson Adauto, Presidente - Elaine Matozinhos - Rogério Correia.
ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Marco
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Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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
estabelecer diretrizes para elaboração do relatório final. O Presidente
informa também que será realizada visita à empresa Mannesmann na
próxima sexta-feira, dia 7 de junho, e que, como o prazo dos trabalhos
da Comissão se encerra em 13 de junho, fica marcada para a próxima
reunião ordinária a apreciação do relatório final. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Márcio Cunha -

Fábio Avelar.

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

1.071/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei ora analisado

pretende dar a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao
aeroporto situado no Município de Oliveira.

Tendo sido a matéria submetida, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não detectou impedimento legal à sua
normal tramitação, deve este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 102, 1, c/c
o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Político, engenheiro agrônomo e empresário, José Aldo dos Santos

nasceu em São Tiago, elegendo-se Deputado Federal em 1990.
Conforme é de domínio público na região, notabilizou-se pela

dedicação e pelo espírito comunitário com que exerceu o seu mandato
legislativo.
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De fato, esse cidadão, falecido em 1994, num trágico acidente

automobilístico, foi um grande líder, principalmente por defender os
interesses de Oliveira e priorizar a construção do aeroporto do
município, obra que trouxe grande desenvolvimento socioeconômico
para a cidade.

Releva salientar que a iniciativa encerrada no projeto se nos afigura
meritória, porquanto o seu objetivo é prestar justa homenagem a esse
saudoso homem público.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.071/2000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente -Hely Tarqüinio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.117/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Doutor Viana, por meio do Projeto de Lei n°2.117/2002,
pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Carlos Chagas.

Examinada a matéria preliminarmente, a Comissão de Constituição
e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Asilo São Vicente de Paulo busca proteger a saúde do idoso e,

por meio da prática da caridade, o ampara e o integra na sua família.
Possui também como finalidade o combate à pobreza, por meio de
donativos de alimentação e agasalhos, e a promoção de ações
comunitárias de saúde.

Visando fortalecer suas iniciativas, firma convênios com órgãos e
entidades para atender aos moradores da região em suas principais
necessidades.

Pela relevância do trabalho que a entidade realiza, ela se torna
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 2.117/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.024/2002
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, instituindo a
Comissão de Segurança Pública.

A proposição foi aprovada no 1° turno com as Emendas nos 1 e 2,
cabendo à Mesa da Assembléia emitir parecer para o 2° turno,
conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea a", do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer
Fundamentação

A proposição objetiva instituir a Comissão de Segurança Pública
como órgão permanente da Casa, competindo-lhe tratar das seguintes
matérias: política de segurança pública, política de combate ao crime
organizado, política carcerária, política de recuperação e de
reintegração social de egressos do sistema prisional e defesa civil.

Nesta oportunidade, ratificamos o entendimento que deixamos
consignado quando da emissão do parecer para o 1° turno e que,
numa síntese apertada, salientava o fato de que as questões atinentes
à segurança pública estão a demandar atenção especial dos Poderes
constituídos, sobretudo em face dos elevadíssimos índices de
criminalidade, que trazem intranqüilidade e insegurança à população.
Nesse sentido, o efetivo engajamento deste parlamento na busca da
superação deste grave problema passa necessariamente pela criação
de uma comissão permanente voltada especificamente para o trato
das questões relativas à segurança pública.

Aproveitamos o ensejo para apresentar duas emendas corretivas de
impropriedade técnica, qual seja a ausência das cláusulas de vigência
e de revogação.
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Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução n°
2.024/2002 na forma do vencido no 1° turno com as seguintes
Emendas n°s 1 e 2.

EMENDA N°1
Acrescente-se o seguinte art. 50:
"Art. 5°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.".

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte art. 60:
"Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.024/2002
Altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, instituindo a
Comissão de Segurança Pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O art. 101 do Regimento Interno fica acrescido do seguinte

inciso XV:
"Art. 101-....
XV- de Segurança Pública".
Art. 20- O art. 102 do Regimento Interno fica acrescido do seguinte

inciso XV, revogando-se a alínea "d" do inciso V do referido artigo:
"Art. 102-....
XV- da Comissão de Segurança Pública:
a) a política de segurança pública;
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 do Regimento Interno passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 101 -	.........................................
IV - de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:".
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Art. 4°- O inciso IV do art. 102 do Regimento Interno passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 102- ...........................................
IV - da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:
a) as relações de consumo, a intermediação de conflitos e as

medidas de proteção e defesa do consumidor;
b) a orientação e a educação do consumidor;
c) a economia popular e a repressão ao abuso do poder econômico;
d) a composição, a qualidade, a apresentação, a publicidade e a

distribuição de bens e serviços;
e) a política de abastecimento;
f) as relações entre o Fisco e o contribuinte, com vistas à promoção

de um relacionamento fundado na 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;".".
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2002

ATA

ATA DA 366 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/6/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Geraldo Rezende e

Eduardo Brandão
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 29912002
(encaminha Projeto de Lei n° 2.213/2002), do Governador do Estado;
Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n os 2.214 a 2.221/2002 - Requerimentos n

o
s 3.406 a

3.412/2002 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Marco Régis e Sebastião Navarro Vieira - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais
- Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durvai Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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
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povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
20-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

PParte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado José Braga, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 299/2002*
Belo Horizonte, 6 de junho 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, que dispõe sobre a criação das medalhas que menciona
no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras
providências.

A medida se reveste de singular importância para o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, porquanto a instituição, ao ser
elevada à categoria de órgão de segurança pública, distinto da Polícia
Militar do Estado, da qual se desvinculou por força da Emenda à
Constituição n° 39, precisa dispor, também, seguindo a tradição
castrense, de legislação própria sobre o elenco e a concessão de
comendas representativas da instituição, destinadas ao agraciamento
do público interno e externo.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus protestos de
elevado apreço.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N°2.213/2002
Dispõe sobre a criação das medalhas que menciona no Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências.
Capítulo 1

Da Medalha da Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II
Art. 1° - Fica criada a Medalha da Ordem do Mérito Imperador D.

Pedro II, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, destinada a
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galardoar militares e civis, brasileiros e estrangeiros, em sua
hierarquia profissional e social, que forem credores de
reconhecimento por suas atividades profissionais e aqueles que, por
suas qualidades ou valor em relação à instituição, forem julgados
merecedores dessa honraria.

§ 1° - A medalha de que trata este artigo constituirá a mais elevada
honraria entre as condecorações e demais homenagens a serem
prestadas pela instituição Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais.

§ 2° - Fica estabelecida a data de 2 de julho, quando se comemora o
Dia Nacional do Bombeiro, para o ato de agraciamento da Medalha da
Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II.

Capítulo II
Da Medalha do Mérito Militar

Art. 2° - Fica criada, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
a Medalha do Mérito Militar, destinada a distinguir e premiar os
militares da instituição pelos leais e relevantes serviços prestados.

Parágrafo único - A concessão da medalha de que trata este artigo
competirá ao Governador do Estado, em situações específicas, que
serão disciplinadas em regulamento.

Capítulo III
Da Medalha do Mérito Profissional

Art. 3° - Fica criada a Medalha do Mérito Profissional, destinada a
destacar atos de bravura ou ações meritórias praticadas por bombeiro
militar da ativa ou premiar os relevantes serviços prestados por ele na
atividade-meio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 1° - Entende-se por ato de bravura, para efeitos desta lei, a ação
praticada pelo bombeiro militar de maneira consciente e voluntária,
com evidente risco de sua integridade física e cujo mérito transcende
em valor, audácia e coragem quaisquer considerações de natureza
negativa, quanto a imprudência porventura cometida.

§ 2° - Não se considera ato de bravura o praticado por quem tenha o
dever profissional de enfrentar o perigo, sendo razoável a exigência
do sacrifício, nos termos da legislação vigente.

§ 3° - Não se considera ato de bravura o praticado em benefício do
agente ou de pessoa de seu parentesco, até o 4 0 grau, inclusive.

§ 4° - 0 ato de bravura é reconhecido pelo Comandante-Geral da
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instituição, à vista do que for apurado em procedimentos
administrativos próprios.

§ 50 - E facultado ao Comandante-Geral o não-reconhecimento da
ação como ato de bravura em razão da ausência de requisitos
essenciais, podendo admiti-Ia como ação meritória, para os fins desta
lei.

§ 6° - Entendem-se como atividade-meio as ações desenvolvidas no
apoio administrativo e logístico nas diversas seções e repartições das
unidades que integram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Capítulo IV
Da Medalha do Mérito Intelectual

Art. 40 - Fica criada, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
a Medalha do Mérito Intelectual, destinada a distinguir e premiar o
bombeiro militar que obtiver a primeira colocação nos cursos de
formação profissional e aperfeiçoamento realizados na instituição.

Parágrafo único - A concessão da medalha competirá ao
Governador do Estado, que a fará mediante relação organizada pela
Diretoria de Recursos Humanos à época das conclusões dos cursos
de formação profissional e aperfeiçoamento levados a efeito,
encaminhada pelo Comandante-Geral.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 50 - As especificações das medalhas e as condições de
concessão de cada uma delas constarão em regulamento próprio,
aprovado por decreto-

Art. 60 - Serão criadas outras medalhas, no âmbito do Corpo de
Bombeiros Militar, mediante decreto, por proposta do Comandante-
Geral, ouvido previamente o Alto-Comando da instituição.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do artigo 4° a partir de 2 de junho de 1999.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da
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Justiça (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
3.289 e 3.290/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.073/2002, da
Deputada Elbe Brandão.

Do Sr. Maurício Picarelli, Presidente da UNJALE, informando que a
nova diretoria da entidade já iniciou seus trabalhos e solicitando
especial atenção para os futuros projetos que pretendem desenvolver.
(- Anexe-se ao Projeto de Resolução n°2.083/2002)

Dos Srs. Wilson Barreto Fróis e Marcos Antônio Marques da Silva,
respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais de ltaobim e
de Passos, encaminhando moção de apoio ao Projeto de Lei n°
2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, formuladas a partir de
requerimentos de Vereadores a essas Câmaras Municipais. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n°2.093/2002.)

Do 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. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Vereador Marcos Antônio Marques da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Passos, encaminhando manifestação de apoio
ao movimento dos trabalhadores da educação. (- A Comissão de
Educação.)

Do Vereador José Maria Lemos, Presidente em exercício da Câmara
Municipal de Araxá, encaminhando cópia dos trabalhos da CPI
daquela Casa que apurou denúncia de prostituição infantil na cidade.
(- A Comissão Especial da Prostituição Infantil.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da GASMIG,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n°3.103/2002,
do Deputado Antônio Carlos Andrada. (- Anexe-se ao Requerimento
n°3.103/2002.)

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança
Pública, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
3.255/2002, da Deputada Elaine Matozinhos. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 3.255/2002.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de
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planilha em que se informa a transferência de recursos para o
Fundo Municipal de Assistência Social do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Carlos Becker, Superintendente Central de Saúde do
Servidor, em atenção ao Requerimento n° 3.218/2002, do Deputado
Geraldo Rezende, prestando esclarecimentos sobre descentralização
de juntas médicas.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Caixa
Econômica Federal, notificando a liberação de recursos financeiros
destinados ao Estado, por meio da Secretaria de Esportes. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Diretor-Superintendente da Telemar
Minas, prestando esclarecimentos sobre os procedimentos dessa
empresa concernentes à edição de listas telefônicas. (- A Comissão
Especial da Lista de Assinantes.)

28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa a
receber proposições.

- Nesta oportunidade
proposições:

PROJETO DE LEI N°2.214/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Fenilcetonúricos do Estado de Minas Gerais, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Fenilcetonúricos do Estado de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, abril de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Fenilcetonúricos

do Estado de Minas Gerais - APAFE-MG - foi fundada em 19/2/94
com os seguintes objetivos: agregar os pais e amigos dos
fenilcetonúricos de Minas Gerais com o objetivo de apoiá-los e, instruí-

são encaminhadas à Mesa as seguintes
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]os, promover e realizar atividades científicas e culturais, divulgar
as atividades realizadas pela Associação, apresentar pessoas ou
entidades para integrar a Associação e buscar apoio junto a empresas
e órgãos governamentais para viabilizar o tratamento dos
fenilcetonúricos.

Entendemos que, para assegurar os direitos da criança e do
adolescente, especialmente os referentes à saúde e à vida, garantidos
no respectivo Estatuto (arts. 70 e 11 da Lei Federal n° 8.069, de
13/7/60), é necessário que a comunidade se organize em
associações. Assim, justificou-se a criação da APAFE-MG, já que ela
tem como seu maior anseio a integração dos portadores da
fenilcetonúria e seus familiares, bem como o apoio biopsicossocial a
eles.

Por isso, a APAFE-MG é, antes de tudo, representante e agregadora
dos portadores de fenilcetonúria junto à sociedade, visando um
benefício comum, ou seja, o direito à cidadania. Ela visa, ainda,
garantir o composto de aminoácidos (PKU) essencial no tratamento
dos fenilcetonúricos, trabalhando junto aos órgãos governamentais
para sua inclusão na lista de medicamentos especiais do SUS,
garantindo assim um tratamento seguro e saudável para os
portadores de fenilcetonúria; prover-se de equipamentos necessários
ao funcionamento de uma cozinha experimental; desenvolver e
divulgar, com criatividade e cuidado, a dieta com baixo teor de
fenilalanina; orientar os pais e crianças na adesão à dieta; orientar os
pais com maior dificuldade de compreensão; divulgar nas escolas
freqüentadas pelas crianças e para os profissionais de saúde a
importância da dieta; conseguir informações nutricionais nas
empresas, principalmente a quantidade de proteína dos alimentos,
para assim podermos diversificar e enriquecer mais a dieta.

- 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°2.215/2002
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Uberlândia, com

sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de

rs



388
Uberlândia, com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2002
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O Sindicato Rural de Uberlândia é uma sociedade civil

constituída para fins de proteção e representação legai da categoria
dos agropecuaristas, ao mesmo tempo em que coordena pesquisas
referentes a suas atividades.

Procura colaborar com o Estado, como órgão consultivo, no estudo
e solução de problemas que se relacionem com o setor primário da
economia e, além disso, busca integrar-se nos trabalhos
desenvolvidos pela Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG -, a ela filiando-se, tendo em vista o fortalecimento
dos sindicalizados.

Além de salientar a relevância de seus trabalhos, cumpre-nos
esclarecer que a entidade atende aos requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser honrada com o
pretendido título declaratório de utilidade pública.

Com esses apontamentos, estamos confiantes de que os colegas
parlamentares haverão de prestar incontinênti apoio à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.216/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Filantrópica Presidente

Juscelino Kubitscheck, com sede no Município de São Gonçalo do
Sapucai.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Filantrópica

Presidente Juscelino Kubitscheck, com sede no Município de São
Gonçalo do Sapucaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Bené Guedes
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Justificação: A Sociedade Filantrópica Presidente Juscelino

Kubitscheck é uma entidade civil sem finalidade lucrativa, tem por
objetivo o congraçamento da comunidade a fim de combater a
probreza por meio de distribuição de medicamentos, órteses,
próteses, tratamento odontológico, etc., além de oferecer reabilitação
a pessoas portadoras de deficiência.

A entidade assiste também o menor carente, por meio de cursos
profissionalizantes, oficinas de arte e distribuição de material escolar
aos alunos da rede pública. Além disso, apresenta os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.217/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de Brumadinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de
Brumadinho - ACRCEAB -, com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002.
João Pinto Ribeiro
Justificação: A referida entidade é uma sociedade civil de caráter

cultural, educativo e artístico, sem fins lucrativos e com duração
indeterminada.

A entidade tem como objetivo desenvolver o serviço de radiodifusão
comunitária; representar as organizações populares e cooperativas;
dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições
e hábitos sociais da comunidade; oferecer mecanismo de formação e
integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio
social; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil; promover eventos de interesse da
comunidade e permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do
direito de expressão da forma mais acessível possível.
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Em face do exposto acima, encaminho este projeto de lei para

aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N.°2.218/2002
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre João de Oliveira

Lima, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

João de Oliveira Lima, com sede no Município de Caeté.
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 junho de 2002.
Olinto Godinho
Justificação: O Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima é uma

sociedade civil sem finalidade lucrativa que presta um serviço
inigualável à comunidade de Caeté. Tem como objetivo abrigar idosos
de ambos os sexos, criar e manter serviços destinados ao
atendimento de famílias e pessoas necessitadas, tais como
assistência médica, odontológica, moral, etc.

Fundada em 17/5/38 e funcionando na Rua José Augusto Ferreira,
166, a entidade vem cumprindo suas disposições estatutárias e
sociais, sem interrupção. Sua diretoria é composta de pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelo exercício dos cargos
que ocupam. Ademais, por atender o Lar dos Idosos Padre João de
Oliveira Lima, aos requisitos contidos na Lei n° 5.830, de 1971, c/c o
art. 178, § 50, incisos 1 e II, do Regimento Interno, aguardo a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.219/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o

imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Itambacuri imóvel de propriedade do Estado, situado nesse
município, onde funciona a Fundação do Bem Estar do Menor -
(FEBEM) -, com área de 10.787,50M2 (dez mil setecentos e oitenta e
sete metros quadrados e cinqüenta centímetros), registrado no
Cartório de Registro de Imóveis de Itambacuri, no livro n° 2- S de
Registro Geral. As fis 68 consta o Registro n° 1-5.439, de 11 de junho
de 1987.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Olinto Godinho
Justificativa: Parte do imóvel a que se refere este projeto será

utilizado para o funcionamento de escola de nível superior.
Em face do exposto e considerando que não há óbice à doação do

imóvel ao Município de Itambacuri, aguardo de meus pares a
aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.220/2002
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com

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

de Paulo, com sede no Município de Abaeté.
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.
Antônio Júlio
Justificação: O Hospital São Vicente de Paulo encontra-se em pleno

e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Estando conforme os requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares à aprovação desta proposta.

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

PROJETO DE LEI N°2.221/2002
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Doutor João

Batista Araújo de Sousa, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial Doutor João Batista Araújo de Sousa, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Assistencial Doutor João Batista Araújo

de Sousa encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Estando conforme os requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares à aprovação desta proposta.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.406/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Robson Braga de Andrade, Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais, pelo lançamento do Programa Minas
Trade. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.407/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a APAE
de Cruzília por seus 20 anos de fundação. (- A Comissão de
Trabalho.)

N° 3.40812002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação dos Municípios da Microrregiâo do Médio Sapucaí -
AMESP - pelos 25 anos de sua criação. (- A Comissão de Assuntos
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Municipais.)
N° 3.409/2002, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja

transcrito nos anais da Casa artigo de Paulo Roberto Campos sobre o
Pe. Henrique Cláudio de Lima, publicado no "Minas Gerais" de
29/6/2002. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.410/2002, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulada
manifestação de repúdio pelo assassinato de Tim Lopes, jornalista da
Rede Globo. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.411/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que preste informação
sobre os recursos financeiros não aplicados por essa Secretaria em
2001 e2002.

N° 3.412/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que preste
informações sobre a BR-381. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Marco Régis e Sebastião Navarro Vieira.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, a partir deste momento, interrompe
os trabalhos ordinários, nos termos do §1 0 do art. 22 do Regimento
Interno, para destinar a P Parte da reunião à realização do Fórum
Técnico "A Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da
Democracia".

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.384/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em exame visa
a declarar de utilidade pública o Conselho Central São Carlos
Borromeu da SSVP de Lagoa da Prata, com sede nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2001, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, a que compete proceder ao exame
preliminar da matéria, conforme dispõe o 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 dos seus cargos. Demonstra, ainda, que serve
desinteressadamente à coletividade, poiso art. 19 do seu estatuto traz
o compromisso de que "as atividades dos Diretores e Conselheiros
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, bonificação ou vantagem, enquanto o art. 23
estabelece que, no caso de sua extinção, os bens serão destinados a
outra entidade vicentina congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não há óbice à
sua tramitação na Casa; apresentamos, porém, emenda ao art. 1° do
projeto para tornar correto o nome da entidade.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.384/2001
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N.° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central São

Carlos Borromeu da SSVP de Lagoa da Prata, com sede nesse
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município.".

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Gemido Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz -

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

1.909/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Portadores de Deficiências Visuais e Associadas - APADV -' com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 10
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, e são os seguintes: devem servir
desinteressadamente à coletividade, ter personalidade jurídica e ter
em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que
ocupam.

Pelo exame da documentação que instrui o processo ora analisado,
constatamos o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos que o art. 58 do estatuto da Associação pleiteante do
titulo declaratório prevê que os ocupantes de cargos não são
remunerados.

Quanto ao patrimônio da entidade, é bom aqui citar o art. 22 da
norma civil que rege a matéria: "Extinguindo-se uma associação de
intuitos não-econômicos, cujos estatutos não disponham quanto ao
destino ulterior de seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal
respeito deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um
estabelecimento municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou
semelhantes".

No parágrafo único desse mesmo artigo, encontramos regra que
prevê a doação desses bens à Fazenda do Estado, do Distrito Federal
ou da União, caso não haja estabelecimentos nas condições
indicadas.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.909/2001
na forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

1.999/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado DiIzon Meio, o projeto de lei em exame visa

a declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita Irmão José, com sede
no Município de Formiga.

Após ser publicada em 7/3/2002, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, a que compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n.° 12.972, de 27/7/98. Pelo exame da documentação
que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às
exigências ali mencionadas.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n.° 1.999/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

2.027/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela é do Deputado Wanderley Ávila e tem como

objetivo seja declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade
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Plenitude, com sede no Município de Várzea da Palma.
Após ser a matéria publicada, em 16/3/2002, foi encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo os ditames do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto em

exame sujeita-se às exigências estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam, ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Observamos, no caso, o atendimento às exigências legais, pelo
exame dos documentos que foram anexados aos autos do processo.
Verificou-se, também, que a entidade não remunera nem concede
vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título a seus Diretores
(art. 71 do estatuto); e que, sendo ela dissolvida ou extinta, seu
eventual patrimônio remanescente será destinado a instituições
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social, ou a uma entidade pública (art. 67),
confirmando-se, assim, a disposição dos associados de manter
estabelecimento cujo objetivo é servir desinteressadamente à
coletividade.

Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.027/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

2.073/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Ao apresentar o Projeto de Lei n° 2.073/2002, o Deputado Jorge

Eduardo de Oliveira pretende seja declarada de utilidade pública a
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União dos Ex-Alunos de Dom Bosco de Paraguaçu, com sede no
Município de Paraguaçu.

Publicada em 5/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idóneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o art. 60 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração
de seu pessoal diretivo, enquanto o parágrafo único do art. 4° do
Capítulo V estabelece que, em caso de extinção, será constituída uma
comissão escolhida entre os sócios remanescentes, com o número
determinado por estes, para dar destinação a bens e recursos do
estabelecimento, até a sua extinção oficial e legal.

Em face da exposto, não encontramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.073/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aítton

Vilela - Agostinho Silveira. -	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°2.161/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Governador
do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2000.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 16/5/2002, foi
aberto, na Comissão, o prazo de dez dias para apresentação de
emendas. Durante o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em

rÂ



399
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do

Governador do Estado relativas ao exercício de 2000. Ele é fruto da
deliberação desta Comissão, quando da apreciação da Mensagem n°
189/2001, do Chefe do Executivo, que enviou as contas à apreciação
da Assembléia Legislativa, bem como do parecer do Tribunal de
Contas, que opinou favoravelmente à aprovação das contas com as
recomendações e alertas constantes nos votos dos Conselheiros.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2000 estimou as receitas e
fixou as despesas em R$14.163.000,000,00 para o Orçamento Fiscal
e em R$1.636.000.000,00 para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado. Cabe salientar que a execução
orçamentária das empresas subvencionadas, que integram o
Orçamento Fiscal, ainda carece de acompanhamento por parte do
Poder Executivo, uma vez que não estão integradas ao Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI -, em desacordo com o
disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, que obriga as
empresas estatais dependentes a cumprirem todas as normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal.

A arrecadação da receita totalizou R$14.118-000.000,00,
desconsideradas as receitas próprias das empresas subvencionadas,
montante superior em 0,17% à previsão orçamentária, sendo o ICMS,
principal fonte de recursos correntes, responsável pelo ingresso de
R$7.441.000.000,00, equivalentes a 90,15% das receitas tributárias.
Com relação à execução orçamentária da despesa fiscal, realizou-se,
ao longo de 2000, o valor correspondente a R$14.507.000.000,00, o
que evidencia um resultado deficitário de R$389.181.000,00, inferior,
em percentual da receita, aos verificados em exercícios anteriores.
Observou a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que
os créditos suplementares abertos ultrapassaram o limite autorizado
em R$3.915.000,00 e que o crédito especial aberto para suplementar
dotação orçamentária da Secretaria da Educação, no valor de
R$14.000.000,00, foi um artifício utilizado para não onerar o limite de
abertura de crédito suplementar, uma vez que tal dotação já estava
contemplada no orçamento.

A dívida flutuante atingiu, em 31/12/2000, R$3.719.000.000,00,
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representados basicamente por obrigações da administração
direta. Comparativamente a 1999, verifica-se um crescimento da
ordem de 18% dos compromissos de curto prazo e de 60% da conta
"unidade de tesouraria-fundo de recursos a utilizar", com destaque
para o significativo percentual das obrigações financeiras do Tesouro
com os fundos. Tal fato demonstra a utilização do caixa único como
um instrumento de financiamento contínuo das atividades do Estado,
desviando-o de sua função clássica de instrumento de administração
financeira.

A despesa com pessoal, no exercício de 2000, comprometeu
71,14% da Receita Corrente Líquida. No que se refere aos limites
específicos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a
participação dessas despesas dos Poderes e órgãos correspondeu
aos seguintes percentuais: no Poder Executivo, 59,09%; no Poder
Legislativo, 3,82%, dos quais 2,80% correspondentes à Assembléia
Legislativa e 1,02%, ao Tribunal de Contas; no Poder Judiciário,
6,23% e no Ministério Público, 2,01%. Em que pese ao fato de os
percentuais estarem acima dos limites legais, observa-se que o
exercício fiscal de 2000 pode ser considerado como atípico, uma vez
que não deverá ser considerado para a adequação das despesas com
pessoal aos limites fixados naquele diploma legal. Merece destaque o
alerta do Tribunal de Contas aos Poderes e órgãos para que
promovam a adequação das despesas com pessoal nos exercícios de
2001 e 2002, eliminando-se o excesso à razão de, pelo menos, 50%
ao ano, nos termos do art. 70 da Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000.

Conforme salientado no parecer sobre a Mensagem n° 189/2001, a
não-concretização do recebimento de créditos com a União relativos à
compensação previdenciária e à compensação de gastos realizados
pelo DER-MG, no valor estimado de R$1.361.000.000,00,
comprometeu a execução orçamentária do exercício analisado.
Observa-se que as receitas arrecadadas na rubrica "outras receitas de
capital" somaram R$4.153.000,00, correspondentes ao percentual
insignificante de 0,31% do valor previsto. Claro está que a inclusão de
receitas de difícil realização, sem a observância do princípio do
conservadorismo, contribui para o irrealismo da peça orçamentária e
para a obtenção de sucessivos déficits nominais.
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Ficou demonstrado que o Estado cumpriu os dispositivos

constitucionais relativos à educação e que os recursos aplicados em
programas de saúde não foram inferiores aos gastos em transporte e
sistema viário. Recomendou-se, porém, ao gestor responsável que, a
partir do exercício de 2001, fosse observada a aplicação mínima em
ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Emenda à
Constituição n°29, de 13/9/2000.

Em conformidade com o art. 212 da Carta mineira, o Estado tem de
repassar à FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais. Entretanto, a análise dos demonstrativos contábeis
demonstra que o efetivo repasse de recursos financeiros
correspondeu a 35,01% do total, enquanto que 50,41%
permaneceram retidos no caixa único. Do total dos recursos
repassados, 62,56% do total foram transferidos somente no mês de
dezembro, sem a observância do dispositivo constitucional que impõe
a transferência duodecimal. Cumpre ressaltar que tal tato tem-se
repetido sistematicamente nos últimos exercícios, sendo objeto de
recomendações reiteradas do Tribunal de Contas.

Em conclusão, concordamos com a decisão do Pleno da Corte de
Contas, que entendeu que as falhas e deficiências constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não se encontraram indícios de
malversação dos recursos públicos. Reafirmamos, porém, que as
atribuições constitucionais de emitir parecer prévio e de julgar as
contas do Governo do Estado, respectivamente do Tribunal de Contas
e da Assembléia Legislativa, não se devem restringir à aferição de
legalidade e de regularidade contábil. Devem, sim, ampliar a função
do orçamento, transformando-o em um instrumento de planejamento,
de gestão e de avaliação de políticas públicas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n°2.161/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.162/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Kemil Kumaira, ao apresentar o projeto de lei em tela,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Vila São João e Adjacências, com sede no
Município de Teótilo Otôni.

Publicada em 16/5/2002, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os
ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 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. 29
do estatuto da entidade, o compromisso de que as atividades dos
Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem; e, no art. 35, o de que, sendo a Associação dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
entidade preenche os requisitos constantes da referida lei. Não
encontramos, portanto, óbice à tramitação do projeto na Casa.
Estamos, porém, modificando o seu art. 1° para tornar correto o nome
da entidade.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°2.162/2002 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

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

Comunitária do Bairro Vila São João e Adjacências, com sede no
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Município de Teófilo Otôni.".

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza

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

2.163/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Edson Rezende, por meio do Projeto de Lei n°

2.163/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Barbacenense de Proteção aos Animais, com sede no Município de
Barbacena.

Publicada em 16/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. l' da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela Associação interessada no
agraciamento do título declaratório em causa.

Conclusão
Pelo relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.163/2002 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Viela, relator - Agostinho

Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.164/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ivo José, objetiva

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Timóteo da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Timóteo.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 16/5/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. Pelo exame da documentação
que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às
exigências ali mencionadas. Dessa forma, não vislumbramos óbice à
aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n.° 2.164/2002 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.165/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.165/2002, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Servas
do Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicado em 16/5/2002, vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no ad. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o
art. 80 do estatuto prevê que as atividades prestadas pelos associados
no desempenho de suas funções não são remuneradas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.165/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.

rÁ



405
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.166/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Luiz Tadeu Leite, através do Projeto de Lei n°

2.166/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho
Metropolitano de Montes Claros da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede nesse município.

Publicada em 16/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme ficou constatado pelo exame da documentação que

compõe os autos do processo, a referida entidade possui
personalidade jurídica própria, encontra-se em funcionamento há mais
de dois anos, os cargos de sua direção não são remunerados, e os
seus diretores são pessoas reconhecidamente idôneas. Portanto,
estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n° 12.972,
de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública.

Constatamos, também, que o art. 24 do estatuto prevê que o
Conselho Metropolitano não remunera seus dirigentes, nem
mantenedores nem distribui lucros ou dividendos sob nenhuma forma.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.166/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.167/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
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Associação da Comunidade Salinense em Belo Horizonte - ACOSO
-, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser a matéria publicada em 16/5/2002, no "Diário do
Legislativo", foi encaminhada a esta Comissão, à qual compete
examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, segundo estabelece o art. 102, III, ' 1a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no Projeto de Lei

n° 2.167/2002 sujeita-se às normas estabelecidas pela Lei n° 12.972,
de 27/7/98, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Observamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais
pelo exame dos documentos que foram anexados aos autos do
processo. Ponderamos, também, que a entidade não remunera os
seus membros diretores nem os sócios, conforme dispõe o art. 1° do
seu estatuto, e, sendo ela dissolvida, o seu patrimônio reverterá a uma
associação afim, localizada em Belo Horizonte ou em Salinas, o que
confirma o objetivo da instituição em servir desinteressadamente à
coletividade.

Não vislumbramos óbice à tramitação da matéria na Casa.
Conclusão

Pelas razões registradas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.167/2002,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

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

2.168/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei sob

comento visa a declarar de utilidade pública a Creche Cantinho Feliz,
com sede no Município de Cambuquira.
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Após ser publicada, a proposição no "Diário do Legislativo", foi

encaminhada a esta Comissão, a que compete proceder ao exame
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Compulsando a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos 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 para o exercício dos seus cargos. Demonstra, ainda,
que serve desinteressadamente à coletividade, pois o art. 27 do seu
estatuto traz o compromisso de que os membros diretores e os
conselheiros fiscais não recebem remuneração, sendo-lhes ainda
vedado o recebimento de qualquer lucro, enquanto o art. 30
estabelece que, no caso de dissolução da entidade, o seu patrimônio
será transferido a uma instituição congênere, devidamente registrada
no Conselho Nacional do Serviço Social.

Respeitados os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
os estabelecidos na Lei n.° 12.972, de 27/7/98, não encontramos
óbice à sua tramitação na Casa. Estamos, porém, modificando o art.
l°do projeto para corrigir o nome da entidade.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n.° 2.168/2002
com a Emenda n.° 1, redigida a seguir.

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

- CCF -, com sede no Município de Cambuquira.".
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.173/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Cristiano Canêdo, por meio do Projeto de Lei n°
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2.173/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no
Município de Muriaé.

Publicada em 17/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela instituição interessada no
agraciamento do título declaratório em causa. Constatamos que o art.
47 do estatuto da Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão
prevê que as atividades dos Diretores, Conselheiros, dos instituidores
e dos associados serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem,
enquanto o art. 50, III, determina que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.173/2002
na forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - AfIton

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

2.174/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em

exame visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Mãe
Trabalhadora, com sede no Município de Betim.

Após ser publicada a matéria no "Diário do Legislativo", foi
encaminhada a este colegiado, ao qual compete examiná-la
preliminarmente, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Observando a documentação juntada aos autos do processo,
constatamos 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 e que não
recebem remuneração para o exercício dos seus cargos. Demonstra,
ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, pois o art. 24 do
seu estatuto traz o compromisso de que ela não remunerará nenhum
membro da diretoria e do conselho fiscal, e o art. 23 estabelece que,
deliberada a sua dissolução e satisfeito seu passivo, o remanescente
do patrimônio será destinado a uma entidade congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a órgão público.

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
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n.° 2.174/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

2.178/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n°

2.17812002, pretende seja declarada de utilidade pública a Casa de
Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - CADA -, com sede no Município
de Cambuí.

Publicada em 23/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela instituição interessada no
agraciamento do titulo declaratório em causa.
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Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o

art. 26 do estatuto da CADA prevê que as atividades dos diretores,
conselheiros, instituidores, bem como dos associados serão
inteiramente gratuitas, e o art. 43 determina que, em caso de
dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a uma outra
congênere.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.178/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

2.180/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.180/2002, de autoria do Deputado Djalma

Diniz, objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de
Assistência Social e Educacional da Assembléia de Deus de Araxá,
com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/5/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Ademais, o
parágrafo único do art. 6 0 do seu estatuto prevê a não-distribuição de
lucros, nem remuneração a nenhum cargo de direção, e o parágrafo
único do art. 90 estabelece que, em caso de dissolução, o patrimônio
da entidade será destinado a uma outra congênere, sendo tal decisão
aprovada em assembléia geral.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.18012002 na
forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.181/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Marco Régis, por meio do Projeto de Lei n°2.181/2002,

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Central de
Guaxupé da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Guaxupé.

Publicada em 23/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.
A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação que
compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade atende a
todas elas.

Além do mais, constatamos que o inciso IV do art. 5 0 do estatuto
prevê que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores e
benfeitores não receberão remuneração, vantagens ou benefícios e o
inciso V do mesmo artigo determina que, em caso de dissolução ou
extinção, o eventual patrimônio será destinado a uma entidade
congênere, vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
registrada no CNAS, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.181/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.183/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ivo José, por meio do projeto de lei em tela, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Colônia Agroeducacional Nova
Esperança - CAENE -, com sede no Município de Timóteo.

Publicada a matéria em 23/5/2002, foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os
ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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 e 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. 12
do estatuto da CAENE, o compromisso de que os membros da
diretoria exercerão seus cargos gratuitamente, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação ou bonificação. Por outro
lado, sendo ela dissolvida ou extinta, o eventual patrimônio será
destinado ao Conselho Metropolitano de Governador Valadares da
Sociedade de São Vicente de Paulo, ou a outro conselho por ele
indicado, devidamente registrado no conselho Nacional de Assistência
Social.

Analisada a documentação juntada aos autos, constatamos que a
entidade em causa preenche os requisitos constantes da mencionada
lei. Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na
Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.183/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.185/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°
2.18512002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE de Cambuí -, com sede
nesse município.

Publicada em 23/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela instituição interessada no
agraciamento do título declaratório em causa.

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o § 20
do art. 25 do estatuto da entidade prevê que não serão remunerados
os membros que exercem função diretiva, e o parágrafo único do art.
33 determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio será
revertido em benefício de entidades congêneres, registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social ou de entidade pública, com
sede e atividade no País.

Desta forma, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.185/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.057/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n°
2.057/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Virginópolis o imóvel que menciona.

Publicada a matéria em 28/3/2002, vem a esta Comissão de

rs
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Constituição e Justiça para exame preliminar de seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, de acordo como art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de conferir a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade
de bem imóvel de sua propriedade ao Município de Virginópolis para
que ali possa ser implantada a Escola e Centro de Apoio a Agricultura
Familiar.

A autorização em tela está determinada por normas de naturezas
constitucional e administrativa, especificamente pelo art. 18 da
Constituição mineira, pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93,
e pelo art. 16 da Lei n°9.444, de 25111/87.

Tais dispositivos exigem ainda que a transferência de domínio
apenas será realizada se atender ao interesse público, estando
desafetado o imóvel de destinação pública.

No caso, é inegável o atendimento desses dois quesitos. Com
relação ao primeiro, a destinação que se dará ao bem é a de se
implantar nó local uma escola e um centro de apoio à agricultura
familiar, abra de interesse de toda a comunidade. Com relação ao
segundo, devemos mencionar que integra os autos do processo cópia
do Of/SEGOV/N° 132/02, encaminhado a esta Casa pelo Secretário
de Estado de Governo e de Assuntos Municipais, acompanhado por
nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração, na qual se fizeram constar, além de dados
importantes sobre o próprio público, a manifestação favorável desse
órgão, "tendo em vista o fato de a Secretaria de Estado da Educação,
à qual o imóvel se encontra vinculado, não possuir projetos para sua
utilização", pois a escola estadual que funcionava no local foi
transferida. O Poder Executivo apenas sugere gravar o imóvel com
cláusula de inalienabilidade, fazendo-o reverter ao patrimônio do
Estado, cessada a utilização prevista.

Tendo em vista a sugestão do Poder Executivo, apresentamos as
emendas formuladas na parte conclusiva do parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.057/2002
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com as Emendas nos 1

Suprima-se do art. 1
de outubro de 1947".

e 2, redigidas a seguir.
EMENDA N° 1

a seguinte expressão:

EMENDA N°2
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"anterior 3.159, de 22

Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte parágrafo único:
"Art. 20 - .............................
"Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser

alienado pela donatária, revertendo ao patrimônio do Estado, cessada
a utilização prevista neste artigo.".

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Agostinho

Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.091/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.091/2002, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Ferros.

Publicada em 11/4/2002, vem a matéria a esta Comissão de
Constituição e Justiça, que a examinará quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a matéria de fornecer a autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa transferir o domínio de bem imóvel público ao
patrimônio do Município de Ferros, exigência proferida pelo art. 18 da
Carta mineira, pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, e pelo
art. 16 da Lei n°9.444, de 25/11/87.

Consoante esses dispositivos, a transferência de titularidade deve
atender ao interesse público devidamente justificado, o bem não pode
estar afetado ao serviço público, devendo a autorização ser específica
para cada caso, indicando-se o objeto da alienação e os limites a
serem observados na transferência a ser realizada.

De pronto, devemos ponderar que, inservível para o Estado, para o
município o bem é de grande valia; aliás, já se encontra instalada no
local a Secretaria Municipal de Educação, cuja permanência ali
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depende de futuras ampliações e reformas. Para realizá-las, o
município necessita ter o domínio sobre o imóvel.

Com respeito ao vínculo, o bem está ligado ao próprio serviço do
município, o que recomenda a sua transferência.

Mencionamos, por fim, que integra os autos do processo cópia do
Of/SEGOV/n° 132/02, encaminhada a esta Casa pelo Secretário de
Estado de Governo e Assuntos Municipais, acompanhada de nota
técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, na qual se fizeram constar, além de dados importantes
atinentes ao próprio público, a manifestação favorável desse órgão,
"tendo em vista o fato de a Secretaria de Estado da Educação, à qual
o imóvel está vinculado, ter concordado com a sua transferência ao
município", desde que se fizesse alteração nos respectivos dados
cadastrais, pois os números citados se referem a registro anterior à
entrada em vigor da Lei n° 6.015, de 31/12/73, o que nos faz
apresentar emenda ao projeto em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.091/2002
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N°1
Substitua-se a expressão "n° 15.468, a fls. 214 do livro 3-S" pela

expressão "n° 15.475, afls. 216 do livro 3-5".
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.127/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, pretende alterar a redação do art. 11 da Lei n° 12.735, de
30/12/97, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Publicado em 3/5/2002, 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 a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

Ao alterar a redação do art. 11 da Lei n° 12735, que disciplina a
cobrança do IPVA no Estado, a proposta em exame objetiva viabilizar
o pagamento do imposto em até 12 parcelas, para o caso de veículos
utilizados no transporte coletivo de passageiros de caráter
intramunicipal.

Não vislumbramos óbice de natureza constitucional ou legal que
possa inviabilizar a tramitação do projeto, uma vez que o IPVA é
imposto instituído pelo Estado nos termos do que dispõe o art. 155, III,
da Constituição da República.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa em estrita
consonância com a disposição constante no art. 61, III, da
Constituição mineira, que insere entre as atribuições do Poder
Legislativo o disciplinamento das matérias relativas ao sistema
tributário estadual, à arrecadação e à distribuição de rendas.

E fácil observar que a alteração pretendida diz respeito única e
exclusivamente à arrecadação do tributo, que passaria a ser
parcelada em até 12 vezes, o que não resultaria em perda de receita,
compatibilizando a proposta, por sinal, com o disposto na Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000, mais conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Por outro lado, inexiste vedação constitucional à instauração do
processo legislativo por iniciativa parlamentar, haja vista o fato de as
propostas de natureza tributária não se inserirem entre aquelas de
iniciativa privativa arroladas no art. 66 da Constituição do Estado.

Julgamos necessário, por oportuno, em nome do princípio da
isonomia e da igualdade tributária, que a proposta se estenda a todos
os contribuintes do imposto em Minas Gerais. Daí a apresentação do
Substitutivo n° 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.127/2002
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do art. 11 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de

1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 11 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio de rede bancária

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

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
desconto para o pagamento do tributo em cota única.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.158/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n°
2.158/2002 dispõe sobre as obrigações relativas ao fornecedor que,
indevidamente, remeter o consumidor a protesto em cartório e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre as obrigações relativas ao

fornecedor que remeter título de consumidor a protesto em cartório, de
forma indevida.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no inciso V do art. 24 da Constituição Federal,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre a produção e o consumo. No que
concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há
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que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto inexiste
norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à
matéria objeto da proposição.

No entanto, alguns aspectos da proposta, que merecem ser
apontados, impedem-na de prosperar em sua forma original, visto que
não estão de acordo com prescrições constitucionais e legais
vigentes.

O art. 1° do projeto em análise, ao instituir para o fornecedor a
obrigação de providenciar o devido cancelamento do título do
consumidor que, indevidamente, remeteu a protesto em cartório,
adentra matéria que se insere na competência legislativa privativa da
União, conforme o disposto no inciso XXV do art. 22 da Constituição
da República. Aliás, o ordenamento jurídico federal já prevê a forma
dos procedimentos de cancelamento do registro do protesto, se
fundado em outro motivo que não no pagamento do título, e de
retirada de título do cartório, antes da lavratura do protesto, conforme
o estabelecido na Lei n°9.492, de 10/9/97, que define a competência,
regulamenta os serviços concementes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida e dá outras providências.

Quanto ao disposto no ad 2 0 e no "caput" do art. 3 0, que instituem a
obrigatoriedade de o fornecedor remeter ao consumidor cópia de
pedido e de certidão de cancelamento de protesto, trata-se de matéria
regida pelo Direito Civil, de competência privativa da União, conforme
determina o inciso 1 do mencionado art. 22 da Constituição Federal.

Da mesma forma, ao obrigar o fornecedor ao pagamento de custas,
emolumentos e despesas postais relativas ao procedimento de
cancelamento de protesto, o parágrafo único do art. 3 0 apresenta a
mesma impropriedade, já que o assunto constitui ilícito civil previsto
no Código Civil Brasileiro.

No entanto, o projeto guarda meritória intenção ao enfocar o
problema vivido pelo consumidor que sofre cobrança indevida e vê o
seu nome levado aos cartórios de protesto e aos bancos de dados de
proteção ao crédito erroneamente por ação, negligência ou omissão
do fornecedor que incorre no ato. E que as sanções cíveis e penais
aplicáveis ao fornecedor, já previstas em normas que regulam a
matéria, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, podem,
eventualmente, ser de lenta ou demorada aplicação, por necessidade
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de determinação judicial para a sua concreção.

Dessa feita, a instituição de medida administrativa aplicável ao caso,
de efeito imediato, com certeza, inibiria a prática realizada por parte
de fornecedores menos cautelosos no trato de suas cobranças.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.15812002 na
forma do Substitutivo n°1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de

Defesa do Consumidor e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Constitui infração administrativa, para fins de aplicação do

Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto,
pelo fornecedor, de título de crédito:

- sacado contra o consumidor de forma indevida;
II - validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado

indevido por inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do
fornecedor;

III - validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito
já pago.

Art. 20 - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada
nos termos do disposto no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e em seu regulamento.

Art. 30 - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei serão revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos
Difusos ou ao fundo instituído pela pessoa jurídica de direito público
que impuser a sanção.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Agostinho

Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.169/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Em decorrência da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da
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Constituição do Estado, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, através da Mensagem n° 29312002 o projeto de lei em
comento, que visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
patrimônio de Maria do Carmo de Albuquerque Soares e outros o
imóvel que especifica.

Publicada em 17/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme prescreve o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em análise de fazer reverter ao patrimônio de

particulares o imóvel, atualmente ocioso, com área de 2.000m 2, que
anteriormente haviam doado ao Estado para a edificação de escola
estadual, já desativada. Localizado em área rural de difícil acesso,
com pouco valor contábil, e sendo seus confinantes e futuros
donatários suinocultores, para os quais a área é muito importante no
que se refere ao processo produtivo, acreditamos ser justo que se
lhes retornem o bem.
A autorização legislativa de que tratamos vem atender aos

comandos de normas constitucionais e administrativas; na espécie,
devemos apontar o art. 18 da Carta mineira e o art. 17 da Lei Federal
no 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da
administração pública. Também dispõe no mesmo sentido o art. 16 da
Lei n° 9.444, de 25/11/87, que estabelece no Estado as normas sobre
licitação e contratos das administrações centralizada e autárquica.

Sendo a doação de imóveis um contrato a ser realizado no âmbito
público, deverá seguir os quesitos ditados pela norma que aqui
transcrevemos:

"Art. 16 - A alienação de bem do Estado ou de autarquia, sempre por
interesse público expressamente justificado, será feita mediante
autorização legislativa específica, avaliação prévia e concorrência,
dispensada esta nos casos de dação em pagamento, permuta e
investidura".

Pela leitura do dispositivo, verificamos que a autorização a ser
conferida por este Poder deve prender-se ao quesito interesse
público. No caso em questão, tornar a terra produtiva atende melhor
ao interesse público.
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Com relação aos outros quesitos, explicamos que a avaliação

deve constar na escritura pública de doação. Sobre a licitação,
dizemos que não é caso de dispensa, mas sim de inexigibilidade. Há
notória inviabilidade de competição, resultante da necessidade
peculiar a ser satisfeita pelo contrato.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.169/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.170/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De acordo com prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa a Mensagem n° 294/2002, contendo o Projeto de Lei n°
2.170/2002, que visa autorizar o Poder Executivo a doar a Maria
Helena Pinto da Silva e outros o imóvel que especifica.

Publicada em 17/5/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Diploma
Regimental.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de prover a necessária autorização

legislativa para que o Chefe do Poder Executivo transfira a
propriedade do imóvel citado no projeto que ora apreciamos.

Em 1949, os progenitores de Maria Helena Pinto da Silva doaram ao
Estado área de 10.000m2 da Fazenda de Santa Terezinha, no
Município de Tabuleiro, para construção de uma escola rural, que lá
funcionou até 1997, quando foi desativada pelo Estado por estar
atendendo a apenas três alunos. Feita a transferência desses
estudantes para outra unidade de ensino, tornou-se o imóvel
desnecessário a atividades educacionais.

O bem, de difícil acesso, deverá retornar à fazenda da qual originou-
se, incorporando-se ao processo produtivo agrário.

A legislação em vigor estabelece alguns requisitos para que se dê a
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autorização legal destinada a efetivar a transferência de titularidade
de bem imóvel público. São eles: interesse público a condicionar o
negócio, procedimento licitatório e desvinculação do imóvel do serviço
público (art. 16 da Lei n°9.444, de 25/11/87).

A bem da verdade, uma gleba de terra, improdutiva para o Estado,
de difícil acesso e de pouco valor contábil, atende menos ao interesse
público como está do que se a tornássemos produtiva, incorporando-a
ao patrimônio dos doadores.

Por outro lado, com respeito à licitação e considerando que a
Constituição acolheu a presunção de que esse procedimento produz a
melhor contratação, afirmamos tratar-se de caso de inexigibilidade do
referido certame, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei Federal
n° 8.666, de 21/6/93, a qual deriva da natureza da coisa e das
circunstâncias atinentes à pessoa a ser contratada. "In casu", apenas
integrando o patrimônio da citada pessoa física é que a gleba se
incorporará ao sistema produtivo agrário.

Assim, não há óbice a que se efetive a sua devolução à herdeira dos
ex-proprietários.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicídade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.170/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 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°2.179/2002

Comissão de Constituição e Justiça
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.

Publicada em 23/5/2002, no "Diário do Legislativo", foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira. Vem preliminarmente a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, à
constitucional idade e à legalidade, nos termos do art. 188, c/c o ad
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102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame institui o plano de carreira dos servidores

do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. Cria três carreiras: de
fiscal estadual agropecuário, de gestão e administração e de apoio
técnico operacional. Define as classes de cargos que compõem as
carreiras e estabelece os requisitos para o ingresso, a promoção e a
progressão nas classes de cargos. Estabelece os cargos de
provimento em comissão do IMA, que serão de direção superior, de
assessoramento, de chefia ou de supervisão e de coordenação - os
primeiros, de recrutamento amplo, e os demais, de recrutamento
amplo, ou limitado. Determina o vencimento das classes de cargos
que compõem as carreiras e institui uma gratificação para os
portadores de títulos de doutor ou mestre ou de certificados de
aperfeiçoamento ou especialização. Por fim, determina os critérios de
enquadramento dos atuais servidores do IMA nas carreiras criadas.

A Constituição Estadual, no art. 66, III, "a" e "b", estabelece ser de
iniciativa privativa do Governador do Estado a criação de cargo e
função públicos das administrações direta, autárquica e fundacional,
bem como a fixação da respectiva remuneração e o regime jurídico
dos servidores públicos, incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria. Verifica-se, portanto, que a proposição contém uma
inconstitucionalidade formal, representada pelo vício de iniciativa, O
STF, em recentes decisões, vem reiteradamente declarando a
inconstitucionalidade formal de leis de outros Estados, entendendo
que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa
de leis que disponham sobre os servidores públicos e o aumento de
sua remuneração. Ocorre, no entanto, que a Constituição Estadual, no
seu art. 70, § 20, determina que a sanção supre o vício de iniciativa,
motivo pelo qual não apresentaremos óbice à tramitação do projeto.

A constitucionalidade da proposição ainda esbarra na questão
financeira. O art. 43 do projeto autoriza o Executivo a abrir crédito
suplementar no valor de R$ 9.200.000,00 na dotação orçamentária do
IMA, para arcar com as despesas de implantação e enquadramento
do pessoal no plano de carreira. O art. 44, por sua vez, determina que
a lei entrará em vigor na data de sua publicação, mas prevê efeitos
financeiros retroativos, a partir de 1 01112002. 0 art. 169, § 1°, da
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Constituição da República determina que a concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos ou funções ou alteração da estrutura de carreiras de
qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta só
poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes e se houver autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias. Assim sendo, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, quando trata do controle da despesa total com pessoal,
estabelece ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de
despesa com pessoa e não atenda às exigências dos arts. 16 e 17
dessa lei, quais sejam os que exigem, entre outras coisas, a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida -, o disposto
no inciso XIII do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição, bem
como o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo. Diz, ainda, ser nulo de pleno direito o ato de que
resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão.
Enfim, em princípio, a proposição fere alguns dos mandamentos da
Lei de Responsabilidade Fiscal a ela aplicáveis, mas, como a
Comissão de Fiscalização Financeira é a competente para analisar tal
fato, deixaremos de examinar a questão.

Apresentamos, por fim, emenda que altera a redação do art. 45 da
proposição, uma vez que lei não é instrumento para revogar decreto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 2.179/2002
com a Emenda n° 1, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Suprima-se do art. 45 a expressão "e em especial o Anexo III - H do

Decreto n°40.509, de 3 de agosto de 1999, e o art. n° 36 do Decreto
n°33.859, de 21 de agosto de 1992."

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.76612001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n°
1.766/2001 visa alterar a Lei n° 13.488, de 30/12/99, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços
extrajudiciais, institui o selo de fiscalização e dá outras providências.

No 1° turno, a proposição foi aprovada em sua forma original.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2 0 turno, no

âmbito de sua competência.
Fundamentação

Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto
de lei em pleito objetiva alterar a alínea "a" do número 2 da Tabela 1
constante no Anexo li da Lei n° 13.438, de 30/12/99, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços
extrajudiciais.

A intenção do autor fundamenta-se na ocorrência de erro material
quando da publicação da referida lei. O valor da taxa referente à
escritura pública sem valor patrimonial, que os notários e registradores
devem recolher aos cofres do Estado, que seria de R$3,40, quando da
publicação da lei no "Diário do Legislativo" de 14/12/99, foi alterada
para R$13,40.

Ora, não podemos corroborar tamanho equívoco. Achamos
pertinente o pleito do autor, mesmo porque tal medida não importa em
renúncia de receita ou em prejuízo para o Estado, pois se atém
simplesmente à correção do mencionado erro, fazendo justiça
sobretudo para a população de baixa renda que necessita desse
serviço.

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

1.766/2001, no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Carlos

Andrada - Rêmolo Aloise - Anderson Adauto - Dilzon Meio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.934/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, em decorrência das prerrogativas que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa

rÀ



427
a Mensagem n° 260/2002, contendo o projetb de lei em comento,
que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltaobim o
imóvel que especifica.

Aprovada a matéria no 1° turno, na forma proposta, vem novamente
a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 20 turno, conforme
determinação do art. 102, VII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei em comento é constituído de

um terreno urbano com área de 2.400m2 e que abriga, atualmente,
uma unidade 

de 
saúde.

Com a municipalização das ações na área de saúde, o município
assumiu o comando da referida unidade e pleiteia o retorno do imóvel,
com a respectiva benfeitoria, para poder realizar a contento suas
funções de gestor do sistema.

A medida proposta está sujeita aos ditames emanados do art. 18 da
Carta Estadual, do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, do art.
16 da Lei n°9.444, de 25111/87 e, principalmente, do § 20 do ad. 105,
da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
cujo texto exige a prévia autorização legislativa para a mobilização ou
alienação do ativo permanente do Tesouro.

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a
alínea "cl" do inciso VIl do art. 102, mencionado no relatório,
reiteramos o entendimento dessa Comissão, favorável, quando da
apreciação da matéria no 1° turno.

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

1.934/2002 no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Antônio Carlos Andrada - Ivair Nogueira - Anderson Adauto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.938/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 27612002, o projeto de lei sob comento, que visa autorizar o Poder
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Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o
imóvel que especifica.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada por esta
Comissão, retorna o projeto para receber parecer quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme estabelece o § 2° do
art. 184 do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto de lei em exame consta de terreno com

5.230m2, integrante da área de 10.000m 2 onde está situada a Escola
Estadual de Ribeiros, registrada 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.

O Poder Executivo municipal pretende construir no local algumas
casas populares e uma quadra poliesportiva, razão pela qual
reivindica a transferência de parte do bem ao patrimônio do município.

Reiteramos, pois, •o entendimento deste colegiado, favorável,
quando da apreciação da matéria no 1° turno. O negócio jurídico a
que alude o projeto não acarreta despesas para os cofres públicos e
nem causa impacto na lei orçamentária. As alienações de bens
imóveis por doação não necessitam ser incluídas na lei orçamentária,
se devidamente autorizadas por este parlamento (art. 105, § 2°, da Lei
Federal n°4.320, de 17/3/64).

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

1.938/2002 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 1° Turno
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 constituído de terreno com área de
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5.230,00m2 (cinco mil duzentos e trinta metros quadrados), no qual
funciona a Escota Estadual de Ribeiros, localizada no Distrito de
Ribeiros, nesse 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 esta lei destina-se à
construção de casas populares e, na área remanescente, de uma
quadra poliesportiva.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N OS 1 E 2
APRESENTADOS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°

1.936/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n° 13.437, de 30/12199, que dispõe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes.

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade do projeto. A
Comissão de Indústria, Comércio e Turismo manifestou-se pela
aprovação do projeto, e a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária emitiu parecer favorável, e apresentou as Emendas nos
1 aS.

Encerrada a discussão no 1° turno, foram apresentados em Plenário
os Substitutivos nos 1, do Deputado Antônio Carlos Andrada, e 2, do
Deputado Chico Rafael, cabendo agora a esta Comissão emitir
parecer sobre esses substitutivos.

Fundamentação
O Substitutivo n° 1 restabelece a versão original do antigo Projeto de

Lei n° 1512/2001, de autoria do Deputado Chico Rafael, que foi
aprovado nesta Casa, mas recebeu veto do Governador do Estado,
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sendo o veto mantido pelo Plenário.

O referido substitutivo, a exemplo do ex-Projeto de Lei n°
1.512/2001, apresenta as seguintes inovações em relação à atual
versão do Programa Micro Geraes, instituída pela Lei n° 13.437, de
30/12/99:

a) assegura o enquadramento automático nas faixas de
classificação de microempresas e empresas de pequeno porte,
majorando os valores das faixas de classificação, os quais variam de
R$68.262,00 a R$277.598,00 do faturamento bruto anual para o
conceito de microempresa, e de R$2777.598,00 até F1$1.365.240,00
para o conceito de empresa de pequeno porte, aplicando-se reajuste
anual dos valores de forma automática;

b) permite a opção pelo sistema de débito e crédito;
c) cria incentivo fiscal para as empresas que possuam créditos de

mercadorias originárias de empresa industrial situada em território
mineiro;

d) elimina em 50% o diferencial de alíquota cobrado das
microempresas e das empresas de pequeno porte que são obrigadas
a adquirir matéria-prima fora do Estado de outros contribuintes do
ICMS;

e) vincula os depósitos efetuados pelas empresas optantes
exclusivamente ao FUNDESE-G ERAM INAS , que retornarão em
forma de linhas de crédito do FUNDESE;

f) fixa em 3% ao ano mais a variação da TLJP os juros praticados
pelo FUNDESE-GERAMINAS na liberação das linhas de crédito;

g) cria o Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, com representantes das Secretarias de Estado da
Fazenda e da Indústria e Comércio, da Assembléia Legislativa de
Minas e de diversas classes empresariais e produtores do Estado,
que, entre outras atribuições, deverá acompanhar e monitorar a
liberação de linhas de crédito do FUNDESE;

h) assegura abatimentos no total do valor do ICMS devido, desde
que as pequenas empresas e as microempresas venham a manter
empregados, façam investimentos em novas tecnologias e em cursos
de capacitação gerencial e profissional;

i) elimina a exigência de diferencial de alíquota em operações
internas com carga tributária inferior àquela praticada nas saídas
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j) retira da modalidade de contribuinte do ICMS por substituição
tributária as pequenas sorveterias optantes do Programa Micro
Geraes e que se enquadrem nas faixas de classificação;

1) estabelece que o pagamento do ICMS se dará no prazo de 60 dias
após o mês de competência de apuração do imposto;

m) reduz de R$30,00 para R$25,00 o valor do depósito mensal das
microempresas para o FUNDESE, com direito ao abatimento no total
do imposto devido;

n) estabelece percentuais de 1,3% e 0,5% da receita bruta mensal
para os depósitos ao FUNDESE a serem efetuados pela
microempresa optante pelo sistema débito e crédito e pelas empresas
de pequeno porte e pelas cooperativas, com direito ao abatimento no
total do imposto devido, aplicando-se redutores sobre os percentuais
do ICMS devido;

o) propõe a revogação total da Lei n° 13.437, de 1999.
Por sua vez, o Substitutivo n° 2, de autoria do Deputado Chico

Rafael, em síntese, propõe o seguinte:
a) altera apenas parcialmente a Lei n° 13.437, mantendo o

arcabouço do atual Programa Micro Geraes, a exemplo da redação
original do Projeto de Lei n° 1.936/2002, ora em exame;

b) propõe o aumento dos valores das faixas de classificação das
microempresas para R$ -180.000,00 de receita bruta anual acumulada
e das empresas de pequeno porte até R$1.440.000,00 de receita
bruta anual acumulada;

c) mantém a cobrança integral do diferencial de alíquota genérico de
6% cobrado das microempresas e das empresas de pequeno porte
que são obrigadas a adquirir matéria-prima fora do Estado de outros
contribuintes do ICMS;

d) elimina por completo, a exemplo do Substitutivo n° 1, a exigência
de diferencial de aliquota em operações internas com carga tributária
interior àquela praticada nas saídas subseqüentes com qualquer
produto, mercadoria ou serviço;

e) de acordo com as faixas de classificação, prevê a aplicação de
percentuais para apuração do ICMS devido, variando de 2% a 10,5%,
o que resulta em redução da carga tributária em relação ao atual
Programa Micro Geraes;
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t) reduz de R$30,00 para R$25,00 o valor do depósito mensal das

microempresas para o FUNDESE, com direito ao abatimento no total
do imposto devido;

g) limita em 70% o total dos abatimentos mensais do ICMS devido
pela empresa de pequeno porte, com a dedução do valor despendido
a título de treinamento gerencial ou de pessoal, contratação de
empregados e investimentos em novas tecnologias;

h) o desconto inicial para empresa de pequeno porte que contratar
empregados, para fins de abatimento do ICMS devido, passa dos
atuais 4% para 8%, podendo chegar a 30% se a empresa contratar
acima de 20 empregados;

i) elimina o tratamento tributário diferenciado à pessoa física,
conforme proposta da redação original do projeto;

j) aumenta dos atuais 35% para 50% o total de abatimentos do
ICMS devido, na hipótese da valores gastos a título de investimentos
em novas tecnologias.

Esta Comissão entende por bem acolher o Substitutivo n° 2, de
autoria do Deputado Chico Rafael, uma vez que preserva o tratamento
diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte nos
campos jurídico, tributário e creditício, sem provocar grande
desequilíbrio na receita tributária estadual, sendo mais factível e
operacionalmente mais aceitável, em razão de amplas negociações
com a participação da Secretaria de Estado da Fazenda e
representantes das classes empresariais e dos produtores do Estado.

Dessa forma, entende esta Comissão que o Substitutivo n° 1 não
pode ser acolhido, ficando parcialmente prejudicado, mesmo porque
as Emendas nos 1 a 5, apresentadas pelo relator no parecer anterior
desta Comissão, acolhem diversas propostas contidas no Substitutivo
n° 1, como, por exemplo, a criação do Fórum Permanente da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a vinculação
exclusiva dos depósitos do FUNDESE, tabelamento dos juros das
linhas de crédito desse Fundo em 3% mais a variação da TJLP e a
correção anual automática dos valores das faixas de classificação e
percentuais, independentemente de ato do Poder Executivo para sua
regulamentação.

Ademais, o Substitutivo n° 2, embora mantenha o diferencial de
alíquotas em razão das compras interestaduais, elimina a cobrança do
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diferencial nas aquisições internas, quando a alíquota interna for
igual à alíquota interestadual.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.93612002 na forma do Substitutivo n° 2 com as Emendas nos
1 a 5 e pela rejeição do Substitutivo n° 1.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Antônio Carlos

Andrada - Rêmolo Aloise.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 11/6/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Mário Azzi, ocorrido em 6/6/2002, em São Gonçalo do Sapucaí. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Marina
Sales de Magalhães da Silveira, ocorrido em 3/6/2002, em
Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da
Sra. Lourdes Andere Teixeira, ocorrido em 9/6/2002, em Pouso
Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 367 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/6/2002 -
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.222 a 2.227/2002 - Requerimentos

nos 3.413 a 3.422/2002 - Requerimentos dos Deputados Ivo José e
outros, Eduardo Brandão (3), Antônio Andrade (2), Durval Angelo (9),
Agostinho Silveira, Miguel Martini, Paulo Piau, Bilac Pinto, Márcio
Kangussu (2), Elbe Brandão e Arlen Santiago - Proposição Não
Recebida: Projeto de lei do Deputado Olinto Godinho - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Assuntos
Municipais, de Educação, de Meio Ambiente, de Política Agropecuária
e de Saúde e dos Deputados Dimas Rodrigues (2) e Maria OUvia (2) -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elbe Brandão e dos
Deputados Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, Márcio Cunha,
Ermano Batista e Doutor Viana - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Acordo de Lideranças; Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Antônio Andrade, Miguel Martini, Durval Angelo (9), Agostinho Silveira,
Eduardo Brandão, Paulo Piau, Elbe Brandão, Arlen Santiago, Márcio
Kangussu, Antônio Andrade; deferimento - Questão de ordem -
Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Eduardo
Brandão e Bilac Pinto; aprovação; Requerimento do Deputado Márcio
Kangussu; discurso do Deputado Márcio Kangussu; aprovação -
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum
especial para votação de propostas de emenda à Constituição -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 2.024/2002;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno com as Emendas n

o
s 1 e

2 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.939/2002;
apresentação das Emendas n

o
s 2 a 4; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto com as Emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
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1.979/2002; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 799/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no

1.871/2001; aprovação - Questões de Ordem - Chamada para
verificação de quórum; inexistência de quórum para votação de
propostas de emenda à Constituição; questão de ordem; chamada
para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
para votação de propostas de emenda à Constituição - 3 a Parte:
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dàlmo Ribeiro Silva T Dilzon Meio - Dirnas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - 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 - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h14min, a lista de

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

l a Parte
V Fase (Expediente)
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Ata

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

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.222/2002
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático,

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

Tiro Prático, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: A Federação Mineira de Tiro Prático, sediada em

Betim, é constituída pelas seguintes associações fundadoras:
Clube do Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora, em Juiz de Fora;

Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte; Grêmio Recreativo dos
Empregados da CEMIG - GREMIG -, em Belo Horizonte; Clube dos
Oficiais da Polícia Militar - COPM -, em Belo Horizonte; e Clube
Mineiro de Caçadores - CMC -, em Santa Luzia.

Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica própria, de
caráter desportivo e amador, na modalidade de tiro prático, que tem
por finalidade organizar e promover campeonatos, torneios e
competições na modalidade especifica e contribuir para o incremento
do esporte amador.

Conforme atestado anexo, a referida entidade não remunera os
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou
bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores e destina
a totalidade das rendas apuradas ao atendimento de suas finalidades.
Foi fundada em 5/6/91 e encontra-se em pleno e regular
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funcionamento há mais de dois anos.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta
Casa, para conceder à referida entidade o título declaratório de
utilidade pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 2.223/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata 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

Lagoa da Prata terreno edificado com 13.450m 2 (treze mil
quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado no mesmo
município, na localidade denominada Capão Vermelho, registrado no
Livro de Transcrição das Transmissões n° 3-N, às fis. 200v e 201, sob
o n° de ordem 8.193, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar
instalações para implantação do Programa Horta Comunitária.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Maria OUvia
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado ao Estado

em dezembro de 1997, por particular, a fim de que nele fosse
construída unidade de escola estadual, sem que no instrumento
público de doação fosse consignada cláusula punitiva na hipótese de
o agente donatário não cumprir tal destinação.

Por cedo tempo, no local funcionou a Escola Rural do Capão
Vermelho e, com sua desativação, o prédio encontra-se em ruínas,
em total abandono.

Dai o desejo manifesto do Prefeito Municipal de Lagoa da Prata de
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utilizar o imóvel para abrigar as instalações de um programa
denominado Horta Comunitária, de cunho essencialmente social e que
certamente contribuirá para melhorar a alimentação e a renda de
famílias carentes.

Em razão do relatado, estamos certos de que os nobres colegas
parlamentares haverão de prestar incondicional apoio a essa justa
pretensão de transferência de domínio do imóvel.

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

PROJETO DE LEI N°2.224/2002
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Grupal de

Idosos de Ituiutaba, no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência

Grupal de Ituiutaba, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2002.
Maria Olívia
Justificação: O Centro de Convivência Grupal de Idosos de Ituiutaba,

fundado em 18/7/89, é uma sociedade civil de caráter assistencial e
promocional, sem fins lucrativos. Seu objetivo principal é executar
uma política de promoção social voltada para o idoso, priorizando sua
integração à comunidade pelo desenvolvimento de programas e
atividades voltadas para a melhoria de suas condições
biopsicossociais. Além disso, presta assistência social ao idoso
carente nos aspectos da saúde, higiene, lazer e ainda promove o
desenvolvimento de atividades e projetos que visem à geração de
trabalho comunitário.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos e contamos
com a anuência dos nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.22512002



439
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de

Limeira do Oeste, com sede no Município de Limeira do Oeste.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Produtores Rurais de Limeira do Oeste, com sede no Município de
Limeira do Oeste.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam - se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste

foi fundado em 20/7/93 e constituído para fins de estudo,
coordenação, desenvolvimento, defesa, proteção e representação
legal de categoria econômica dos ramos da agropecuária e do
extrativismo rural, inspirando-se na solidariedade social, na livre
iniciativa, no direito de propriedade, na economia de mercado e nos
interesses do Pais.
Tendo como objetivo a defesa dos produtores rurais e o

conseqüente preparo para as corriqueiras mudanças na promoção da
atividade agrícola e trabalhando para o desenvolvimento e o
fortalecimento da classe produtiva, o Sindicato tem buscado soluções
para as questões e os problemas relativos às atividades rurais,
estimulando procedimentos que objetivem elevar os índices de
produtividade e atender aos interesses da categoria.

O Sindicato representa a categoria perante os órgãos públicos e as
instituições financeiras.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, cumprindo os
requisitos legais necessários para o recebimento do título declaratório
proposto, contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.226/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Recursos Sociais A

Corujinha, com sede no Município de Uberaba.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Recursos Sociais A Corujinha, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Associação de Recursos Sociais A Corujinha, -

ARSAC -, constituída em 23/8/96, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade, entre outras, amparar a criança
carente, mantida por recursos do Colégio Fernando Pessoa,
propiciando um ensino de qualidade; desenvolver a criança como um
todo visando as áreas afetiva, cognitiva e psicomotora tornando-a um
elemento criativo e atuante dentro da família, escola e comunidade;
desenvolver e estimular o aluno respeitando sua individualidade para
que se torne um indivíduo independente e criativo; e preparar o
indivíduo para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que
lhe permitem utilizar suas possibilidades e vencer as dificuldades do
meio.

Assim amparados pelo Regimento Interno do Colégio Fernando
Pessoa, os membros dessa comunidade educacional encontraram, na
Associação de Recursos Sociais A Corujinha, meios de amparar
crianças carentes e necessitadas da localidade e região por meio da
promoção de projetos didático-pedagógicos, culturais e recreativos.

Vale registrar que a entidade concede bolsas de estudos integrais a
40 % de seus alunos, em um universo de 350 educandos, uma vez
que o espírito da Associação é de que somente por meio da educação
e de uma boa formação dos jovens pode-se esperar um futuro melhor
para o País.

Diante do exposto, por ter a entidade elevada atuação na
comunidade e pelo importante trabalho que realiza na área
educacional de Uberaba e, ainda, por apresentar todos os requisitos
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

- 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° 2.227/2002

Declara de utilidade pública a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Uberaba - FUMESU -, mantenedora da Faculdade de
Educação de Uberaba - FEU -, com sede nesse município.

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

Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -, mantenedora da Faculdade
de Educação de Uberaba - FEU -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU - é entidade civil, sem fins lucrativos, instituída pela Lei
Municipal n° 3.972, de 29/12/87, modificada pelas Leis Municipais
Complementares nos 16, de 4/12/91, e 36, de 17/5/95; e pela Lei n°
8.091, de 3/10/2001, c/c a Lei n° 8.128, de 26112/2001. Possui
personalidade jurídica de direito privado, conforme estatuto aprovado
pela Curadoria das Fundações de Uberaba, em 16/5/96, e registrado
no Cartório do 20 Ofício de Notas de Uberaba. Foi declarada de
utilidade pública pela Lei Municipal n°8.100, de 6/11/2001.

A FUMESU mantém a Faculdade de Educação de Uberaba - FEU -,
que oferece três cursos de licenciatura plena: Ciências Biológicas,
Geografia e Pedagogia (todos reconhecidos pelo Decreto n° 42.179,
de 20/1212001); cursos de Ciências Sociais (bacharelado e
licenciatura) e de Educação Artística - Artes Visuais (licenciatura),
estes autorizados pelo Decreto n° 42.475, de 5/4/2002.
A Faculdade de Educação de Uberaba - FEU - é instituição

comunitária mantida com recursos oriundos de repasses anuais da
Prefeitura Municipal de Uberaba, autorizados pela Câmara Municipal
local; de mensalidades de seus alunos (atualmente em número de
340), e de outros serviços científico-acadêmicos prestados à
comunidade local e regional. Tal estrutura lhe permite praticar
mensalidades a preços acessíveis, subsidiando parte delas com
bolsas de estudos destinadas aos estudantes menos favorecidos
economicamente.
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Além disto, presta à comunidade local e regional serviços de

apoio e extensão educacionais, por meio de convênios com escolas
do ensino fundamental e médio, públicas e privadas (11 unidades),
gratuitamente ou a preços simbólicos, objetivando a melhoria da
qualidade da educação. Publica e distribui gratuitamente a Revista
Conexão. FEU, obra de cunho científico-pedagógico, editada pelo
corpo docente e discente da instituição.

A Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -
mantém, ainda, o Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor
Price e o Museu dos Dinossauros, ambos localizados no Distrito de
Peirópolis, Município de Uberaba, onde se desenvolvem importantes
pesquisas e está implantado registro e mostra permanente de
descobertas no campo da geobiopaleontologia, relativas
especialmente à riqueza fóssil do período cretáceo.

O Museu dos Dinossauros da FUMESU, hoje conhecido nacional e
internacionalmente, oferece, gratuitamente, aos visitantes
(aproximadamente 100 mil em seis anos) mostra do seu rico acervo
de peças fossilíferas ., exclusivas, de extrema importância científico-
cultural, proporcionando especialmente aos pesquisadores do ramo
um campo fertilíssimo para novas descobertas, teses e diversificados
trabalhos.

Tratando-se de uma Fundação que vem realizando um importante
trabalho na área educacional e que cumpre todos os requisitos
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.413/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando

seja enviado ao Superintendente da FHEMIG pedido de informações
que menciona, sobre as obras que estão sendo executadas no
Hospital Regional de Barbacena. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.414/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
criação de linha de ônibus para o trecho Barbacena-Viçosa, passando
por Santa Bárbara e Rio Pomba. (- A Comissão de Transporte.)
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No 3.415/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,

solicitando seja formulado apelo ao Procurador-Geral do Estado com
vistas a que sejam investigadas as denúncias de roubo de
equipamentos e máquinas off-line apreendidas em Belo Horizonte e
sejam tomadas as providências cabíveis.

N° 3.416/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Juizado Criminal de Pequenas Causas com
vistas a que sejam investigadas as denúncias de roubo de
equipamentos e máquinas off-line apreendidas em Belo Horizonte e
sejam tomadas as providências cabíveis. (- Distribuídos à Comissão
de Direitos Humanos.)

N° 3.417/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
regulamentação da Lei n° 13.867, de 2001- (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N° 3.418/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNTI - com vistas a que se providencie a
recuperação da BR-460, no trecho que liga a BR-267 - Rodovia Vital
Brasil - ao Município de Lambari. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.419/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas com vistas à ampliação do aeroporto
do Município de Jaiba.

N° 3.420/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
indique um engenheiro desse órgão para que, juntamente com a
Comissão, realize visita a trechos da BR-381, para verificação do local
de depósito de "solo mole" e jazidas de empréstimo.

N° 3.42112002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas a que sejam
autorizadas obras de asfaltamento na via de acesso que liga a Av.
Sanitária à sede do 'campus" da UNIMONTES, em Montes Claros.

N° 3.42212002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhada ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas a documentação que menciona, relativa
à audiência pública realizada no Município de Jequitinhonha.



Do Deputado Ivo José e outros, solicitando que esta Assembléia
seja parceira na organização e divulgação do Seminário II Minas por
um Outro Mundo, inclusive cedendo o espaço para sua realização, em
22 e 23/8/2002. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Eduardo Brandão, solicitando a realização de debate
público nesta Assembléia, para discutir a execução de músicas
atentatórias à moral e aos bons costumes, que incentivem a violência
ou utilizem termos de baixo calão no rádio e na televisão. (- A
Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Eduardo Brandão (2), Antônio Andrade (2), Durval Angelo (9),
Agostinho Silveira, Miguel Martini, Paulo Piau, Bilac Pinto, Márcio
Kangussu (2), Elbe Brandão e Arlen Santiago.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso II do art. 284, c/c o

inciso IV do art. 173, do Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°/2002

Dispensa o contribuinte do recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - incidente sobre a
venda de veículos nas condições que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o contribuinte pessoa física, representante comercial,

autônomo ou não, dispensado do recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - incidente sobre os
veículos automotores zero-quilômetro, quando da aquisição.

Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo, será concedida
um única vez, a cada três anos, ao contribuinte que comprove o
exercício da profissão de representante comercial há mais de três
anos.

Art. 2° - 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.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002.
Olinto Godinho
Justificação: O Estado, quando concedeu isenção do recolhimento

do ICMS, para os contribuintes proprietários de taxi, lesou a

WC



445
Constituição ao não estender essa gratuidade àqueles que, sem o
veículo, não podem garantir seu sustento nem o de seus familiares.

Ao propormos tal isenção em Minas Gerais, para os representantes
comerciais, estamos externando nossa preocupação com o princípio
da igualdade tributária.

Como o taxista, o representante comercial não consegue trabalhar
se não for proprietário de veículo. Por conseguinte, entendemos que é
dever não só do Governo Federal envidar esforços para corrigir tais
desigualdades, como também deve fazê-lo o Estado.

Tendo em vista as considerações acima e a relevância social deste
projeto de lei, acreditamos que merecerá a atenção de nossos pares.

- A Presidência deixa de receber nos termos do inciso II do art. 284,
c/c o inciso IV do art. 173, do Regimento Interno.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais, de Educação, de Meio
Ambiente, de Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados
Dimas Rodrigues (2) e Maria Olívia (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, utilizo-me da palavra, neste momento, para deixar público
e claro um requerimento que já está protocolizado ao Presidente da
Assembléia, com o seguinte teor: (- Lê:)

"A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do
art. 232, c/c o ad. 285, do Regimento Interno, sejam retiradas de
tramitação as Emendas n

o
s 14 e 15, de minha autoria, apresentadas

ao Projeto de Lei n° 1.77412001, que estrutura os quadros especiais
de Pessoal da administração pública estadual autárquica e
fundacional das instituições da área de ciência e tecnologia.

Requer mais, que se registre nos anais da Casa que essa decisão
somente foi possível depois de conversa com o Reitor da
UNIMONTES, Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, que autorizou
a retirada da emenda que institui o plano de carreira daquela
autarquia".

Que também fique registrada a minha total indignação com o
descaso com que o atual Governo de Minas Gerais vem conduzindo



446
as questões em relação aos professores, sobretudo os designados.

Pedimos ao Presidente que retorne à condução do estabelecimento
dos critérios para designação podendo, nesse caso específico, trazer
diferenciação aos designados, pessoas que estão na rua depois de
terem trabalhado 18, 20 e 25 anos no Estado. Estão sem direito a um
único Real, passando necessidade, levando vidas indignas.

Esclareço que retirar as minhas emendas ao referido projeto, não
significa que não continuaremos tentando, com o apoio da Bancada
norte-mineira, fazer valer o direito e o respeito que a UNIMONTES
merece, não só do Governo do Estado, mas também da sociedade e
do Poder Legislativo.

Vamos tentar, com nossa Bancada, fazer com que a nossa emenda
não prejudique a sociedade envolvida. Não sabemos até que ponto a
verdade foi colocada para os funcionários, para os membros do IPEM,
para a Fundação João Pinheiro, para a FUNED e para as outras
instituições que estão lutando pelo seu plano de carreira. Talvez não
tenham percebido a necessidade da UNIMONTES, e o quanto ela
acrescentaria neste momento.

O nosso Reitor disse que não gostaria de ver a nossa universidade
agregada a um projeto onde tantas pessoas não têm a devida
compreensão do papel da UNIMONTES e o quanto ela é importante
para o desenvolvimento da região mais carente e pobre de Minas
Gerais, o Norte e o Vale do Jequitinhonha, e acrescentou que vai
conversar com o Governo. O Deputado Sávio Souza Cruz afirmou ter
conversado com o Governador Itamar Franco, que garantiu acatar o
projeto de sua autoria, apesar do vicio de iniciativa que contém, por
não ser competência de Deputado encaminhar plano de carreira, mas
sim do Governo do Estado.

Portanto, tendo o Governador assumido o compromisso de
sancionar, na íntegra, o projeto do Deputado trazendo um mínimo de
dignidade para esses trabalhadores do Estado, que ajudam a produzir
• ciência e a tecnologia, e para a UNIMONTES, que precisa de ajuda,
• nossa Bancada do Norte de Minas tem força suficiente para, quem
sabe, agregar a assinatura de pelo menos seis Líderes de Bancada na
Comissão de Comissão de Fiscalização Financeira, para defender os
interesses da nossa região.

No principio, falávamos que podíamos estar juntos, para ajudar o
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plano de carreira de todos. Mas o próprio Estado, as pessoas e os
órgãos também devem aprender que as outras pessoas têm a sua
verdade e as suas necessidades. Assim, solicitamos ao Presidente
que retorne a discussão e coloque em votação também o projeto que
beneficia os designados.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
caros companheiros das galerias, praças, policiais e bombeiros
militares que aqui se encontram, é uma honra muito grande poder
dirigir-lhes a palavra, mesmo porque se aproxima data tão oportuna, o
dia 13 de junho, quando comemoramos cinco anos dos passos dados
na direção da nossa liberdade, de consciência, de expressão, para a
nossa verdadeira cidadania.

Amanhã completamos 5 anos do movimento histórico em que os
praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foram às
ruas do Estado de Minas Gerais clamar por justiça, dignidade no
trabalho e, acima de tudo, pela sua liberdade de expressão e
cidadania.

O que nos traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é o seguinte: já que
encontramos a Proposta de Emenda à Constituição n° 62, em
tramitação nesta Casa, em fase de votação, já tendo sido encerrada a
fase de discussão, gostaríamos de conclamar todos os Deputados e
Deputadas desta Casa a nos apoiarem, aprovando tal proposta.
Agora há pouco conversei com o Deputado Cabo Morais e,

buscando um entendimento da matéria e uma tramitação mais ágil,
retiramos a emenda que suprimia os requisitos previstos no § 14 da
Proposta de Emenda à Constituição n° 62.
Já discutimos anteriormente e chegamos ao consenso de que,

aprovando a matéria em 1° turno, faremos um substitutivo para ser
apresentado em 20 turno a fim de realmente aperfeiçoar a proposta e
dar aos homens e mulheres da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar a tão esperada promoção por tempo de serviço.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, entendemos que a
proposta original é muito boa, mas precisa ser aperfeiçoada. Temos
cerca de 1.800 policiais e bombeiros militares no Estado de Minas

rÀ



448
Gerais afastados, definitiva ou temporariamente, por problemas de
saúde. Muitos desses companheiros estavam no combate ao crime,
enfrentando a marginalidade, salvando vidas, correndo risco e,
certamente por ironia do destino, acabaram sofrendo algum tipo de
lesão ou contraindo alguma doença que os deixou inaptos para
continuar exercendo sua função dentro da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar. Esse é um dos principais pontos que discutimos
com o Deputado Cabo Morais. Não podemos permitir que esses
homens ou mulheres inaptos para o trabalho na área operacional, que
é exatamente a ponta da linha, aquela que carrega a Policia Militar e o
Corpo de Bombeiros Militar nas costas, sejam deixados de lado. As
experiências são inúmeras.

Tivemos a oportunidade de fazer uma audiência pública nesta Casa
no dia 30/5/2001. Lá compareceram mais de 100 policiais e bombeiros
militares que nos apresentaram seus problemas. Muitos ficaram
impedidos de comparecer por uma série de motivos. Mas, naquela
audiência pública realizada pelas Comissões de Saúde, de
Administração Pública e de Direitos Humanos, tivemos um "raio X" da
deficiência da saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militar. Verificamos que o maior número de companheiros que podem
ficar prejudicados, caso não tenhamos um grande cuidado na
apreciação dessa matéria, são esses acometidos pelas intempéries
que acontecem no desempenho do combate ao crime, do salvamento
de vidas. Temos certeza de que o companheiro Cabo Morais pensa
assim e entende dessa forma, e certamente encontramos a melhor
saída para que verdadeiramente todos possam ser contemplados.

Por outro lado, precisamos tratar a questão da saúde com cautela,
para que não coloquemos no texto da Constituição Estadual esse
empecilho quando da discussão do Projeto de Lei Complementar n°
41, que trata do estatuto. Discutiremos periculosidade, insalubridade,
jornada de trabalho, hora extra, carga horária trabalhada. Tanto no
Corpo de Bombeiros como na policia, trabalha-se 40 horas, no
mínimo, e não se encontra especificado o máximo. A hora máxima,
normalmente, é a vontade de quem comanda o bombeiro ou o policial
militar. As questões relativas ao auxilio-educação, auxílio-creche,
data-base estarão sendo discutidas no projeto de lei complementar
citado. Se permitirmos que seja inserido, no texto da Constituição
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Estadual, algum tipo de requisito para a promoção por tempo de
serviço, não conseguiremos mudá-lo no estatuto e criaremos um
entrave para a promoção dos companheiros. Mas o assunto está
sendo devidamente acordado com o autor da matéria, Deputado Cabo
Morais, a fim de darmos à Emenda à Constituição n° 62 um texto mais
genérico, como ocorreu com a Proposta de Emenda à Constituição n°
60, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que promoveu todos
os Carcereiros a Detetives.

Os policiais e bombeiros que se encontram nas ruas, aquele que
"pega o touro com a unha" no dia-a-dia, que se encontra na luta
constante, no radiopatrulhamento, no salvamento, nesse
enfrentamento acaba por ter problemas disciplinares, que fazem com
que possam sofrer punições. Caso isso continue no texto
constitucional, não teremos como reverter a questão no estatuto.
Aqueles que não se enquadram nessa situação estarão satisfeitos
porque poderão ter uma promoção imediata. Mas e os demais
companheiros? Precisamos de cautela para fazer uma emenda à
Constituição genérica, de forma a abranger todos os companheiros
policiais militares e bombeiros militares. Defendo essa matéria porque
os policiais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo são
promovidos por tempo de serviço. Na Polícia Civil de Minas Gerais, o
cidadão forma-se Detetive 1, vai à Classe II, Classe III, Classe
Especial e ainda pode ser nomeado Subinspetor e Inspetor, por tempo
de serviço. Temos motivação de sobra para encaminhar a matéria,
pedindo aos companheiros desta Casa que somem conosco. Apelo
especialmente à Bancada do PDT, tendo a certeza de seu apoio,
assim como o das demais bancadas, que admiram e respeitam o
Como de Bombeiros e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 60, transformada na
Emenda à Constituição n° 52, da Deputada Elaine Matozinhos, não
entra em detalhes, por se tratar de matéria constitucional, sendo os
detalhes remetidos a outro instituto, a fim de serem regulamentados
pelo Executivo.

Essa é a idéia, a proposta que queremos defender junto aos
companheiros, para que todos, principalmente aqueles que, nos
embates do dia-a-dia, sofram algum tipo de punição administrativa, ou
tenham problema de saúde, não fiquem desamparados. Uma vez
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colocado isso no texto da Constituição, precisamos fazer um
esforço sobrenatural para tentar reverter a situação.

Entendemos que a Deputada Elaine Matozinhos, quando elaborou a
Emenda à Constituição n° 60, foi muito, feliz porque deixou o texto de
forma genérica. Faço questão de ler o texto: (- Lê:) "Art. 110: Fica
extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de Carcereiro, com suas
respectivas classes, passando seus ocupantes, na data de publicação
da emenda que instituiu esse artigo, a ocupar o cargo de Detetive,
mantidas as vagas existentes no quadro de detetives.

§ 1°- Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o 'caput'
deste artigo ingressarão na classe inicial do cargo de Detetive,
independentemente da classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 20 - Os servidores de que trata este artigo farão jus à progressão
na carreira por merecimento e antigüidade."

E um texto enxuto, genérico e que não tece detalhes quanto à
questão prevista no § 14 da emenda à Constituição, que passo a ler:
(-Lê:)

§ 14 - Não será beneficiado com a promoção de que trata o § 13 o
servidor militar julgado inapto em exame de saúde e aquele que:

- estiver respondendo a processo administrativo disciplinar,
enquanto durar o processo;

II - estiver cumprindo sentença penal;
III - estiver classificado como de mau comportamento;
IV - estiver no último posto ou na graduação da hierarquia militar

previstos em lei para o respectivo quadro."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos que buscar esse consenso.

Fico feliz porque o Deputado Cabo Morais solicitou-me que retirasse a
emenda para que aprovássemos o projeto em 1° turno.
Imediatamente, buscando essa linha de consenso, esse
entendimento, fizemos a retirada e traçamos acordo para que um
substitutivo viesse aperfeiçoar a matéria. O processo legislativo ocorre
dessa maneira: existem discussões, embates, até que a matéria seja
lapidada.
O Deputado Cabo Morais (em aparte)* - Deputado Sargento

Rodrigues, gostaria apenas de esclarecer os nossos companheiros
das Corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sobre o
nosso entendimento, que, a princípio, foi apresentar uma emenda à
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Constituição do Estado que permitisse atender a todos. O nosso
objetivo, ao apresentarmos uma matéria, é que ela passe pelas
comissões, pelo crivo dos Deputados, para ser aperfeiçoada. V. Exa.
já conhece o substitutivo a ser apresentado no 2 0 turno, quando os
entraves previstos na matéria do lO turno já estão praticamente
vencidos. Entendemos que V. Exa., ao apresentar uma emenda à
Mesa desta Casa, atrasaria a tramitação desse projeto. Sabemos do
interesse de V. Exa. na aprovação dessa matéria, tanto é que retirou
as emendas. Em contrapartida, apresentam um substitutivo que
atenda à demanda de todos da corporação e, ainda, acatamos a
possibilidade de V. Exa. assinar esse documento conosco. Não
interessa a autoria desse projeto, desde que os nossos companheiros
da Polícia Militar sejam tratados de forma igualitária, porque os
oficiais, os Sargentos e os Subtenentes já são beneficiados com o
plano de carreira. Somente os Cabos e Soldados ainda não estão
sendo atendidos. Os dispensados serão atendidos. Esse substitutivo
será assinado a quatro mãos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Ficamos satisfeitos em que o
nobre companheiro tenha acatado as nossas sugestões, porque
estamos somando esforços para que a matéria seja lapidada e que
tenha um melhor acolhimento em meio aos companheiros da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Estamos aprovando a matéria
em 1° turno e estaremos acendendo uma luz no fim do túnel.

Esse é o caminho, e o debate vem contribuir muito para que a
proposta seja verdadeiramente entendida por todos os pares desta
Casa e tenha o melhor acolhimento.

Devemos aprovar a Emenda à Constituição n° 62, em 1° turno, o
mais rápido possível, a fim de que possamos dar a nossos
companheiros uma perspectiva de melhora e ascensão na carreira,
que tanto desejam, há muito tempo. Obrigado.

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

Ávila, Srs. Deputados, senhores e senhoras, povo de Minas Gerais,
ao abrir o jornal ontem, deparei com o resultado de uma pesquisa feita
no nosso Estado sobre os problemas que afligem o povo mineiro e
brasileiro. Sem muita surpresa, obtivemos os seguintes dados: em
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primeiro lugar, veio o desemprego - 37% dos mineiros optaram
pela falta de emprego como o principal problema do Estado; em
segundo lugar, veio a segurança pública, com 21% dos votos; e, em
terceiro lugar, veio a saúde pública com 18% dos votos. Esses três
itens totalizam 76%, ou seja, basicamente 3/4 dos mineiros afirmaram
que o desemprego, a segurança pública e a saúde são os principais
problemas em Minas.

Esses dados devem nortear qualquer tipo de trabalho, qualquer
programa de Governo, para que possamos dar uma resposta efetiva
ao nosso povo. Qualquer um dos senhores que me escuta, ou me vê
pela TV Assembléia, já enfrentou ou enfrenta um problema dessa
natureza.
Quando trazemos esses números para o nosso dia-a-dia,

verificamos como é impressionante a quantidade de jovens sem
emprego. Diariamente, recebemos dezenas de cartas contendo
relatos de jovens, de trabalhadores, que, por um motivo ou outro,
perderam seus empregos e procuram uma solução, pedindo o nosso
apoio.

O Governo Federal, ao invés de estabelecer um programa de
geração de emprego e renda, opta por um modelo ultrapassado de
lançar programas transitórios, como os de bolsas-renda, cestas-
básicas, vaie-gás e vale-refeição. Em nenhum momento se preocupa
em pedir ao Congresso Nacional que aponte ou aprove qualquer
programa para a geração de emprego e renda.

No interior de Minas Gerais, as Prefeituras Municipais são as
grandes empregadoras. Qualquer cidadezinha hoje tem, no mínimo,
60% de sua folha comprometida com o pagamento de funcionários,
que procuram os Prefeitos para receberem, pelo menos, um salário
mínimo.

Preocupado com isso, o PDT jovem de Montes Claros, após o
seminário realizado naquela cidade, em que debatemos a questão do
desemprego, principalmente na juventude, solicitou que
apresentássemos à Casa projeto que crie o Programa Mineiro de
Apoio à Juventude - O Meu Primeiro Emprego. Essa idéia é simples e
necessária, O Governo, por meio das suas diversas Secretarias, tem
condições de apresentar um programa de apoio à juventude. Quantos
pais se esforçam para dar condições a seus filhos de estudar e
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formar-se no 21 grau e, às vezes, em curso técnico, para, depois,
vê-los sem emprego. Isso é agonia e desespero para essas famílias e
gera problemas sociais graves. Grande parte dessa juventude
desiludida, não tendo porta para bater, fica desocupada, caminhando
por estradas tortuosas e sem retorno, chegando à criminalidade, à
prostituição e às drogas. Um problema traz o outro.

Notamos que o segundo tema apontado pelo povo mineiro, a
segurança, é conseqüência do desemprego. E necessário que
façamos algo. Estamos solicitando à Assembléia Legislativa, por meio
da sua assessoria, um anteprojeto, a ser apresentado ainda neste
semestre, para que seja criado o programa mineiro de incentivo ao
primeiro emprego, envolvendo todas as Secretarias.

Talvez o tema segurança pública, apontado por 21% dos mineiros,
seja o mais atual e preocupante. Em Belo Horizonte, nas cidades-
pólo, principalmente nos grandes centros, a escalada da violência
atinge proporções jamais pensadas. Pela imprensa, tivemos a notícia
de que, apenas na área da Grande BH, ocorreram nove homicídios.
Isso tem se tornado rotina. Entretanto, vejamos o outro lado. Os
órgãos responsáveis pela segurança pública - e estão presentes
alguns policiais militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar -
têm feito de tudo para dar um mínimo de segurança à sociedade
mineira. E necessário que o Governo acompanhe esse esforço do
contingente da Policia Militar e da Polícia Civil, entre verdadeiramente
no combate ao narcotráfico, às drogas e dê apoio à juventude.
Sabemos que grande parte dos crimes foram cometidos por menores
de idade, que não têm mínima assistência por parte dos governantes.

Estamos discutindo a fusão da Policia Civil com a Polícia Militar e
com o Corpo de Bombeiros, em novo modelo de segurança pública.
Nesta semana, estivemos em Montes Claros, discutindo essa
proposta de emenda à Constituição. Em todos os debates, notamos
que tanto a Polícia Militar quanto a Civil não desejam se afastar da
discussão, mas almejam essa união no momento em que estiverem
fortalecidas.

Não adianta discutir unificação de comandos se sabemos que as
duas polícias precisam de incentivo, de recursos e, acima de tudo, de
programas de capacitação e de apoio aos PMs.

Como obrigar o nosso Policial Militar a enfrentar o crime organizado
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se não tem veículo, armamento, condições de enfrentar, de igual
para igual, os criminosos, que estão cada vez mais sofisticados e
aparelhados? Não adianta unificar comandos se as policias estão em
estado precário. E necessário que o Governo, efetivamente, destine
recursos suficientes para equipar as nossas polícias.

Dificilmente a polícia do interior, principalmente das pequenas
cidades, tem condições de combater o crime. Há poucos meses,
relatava o que aconteceu na pequena cidade de Ubaí: bandidos de
São Paulo assaltaram as agências bancárias. A polícia, num ato
heróico, de muita valentia, enfrentou, em absoluta desigualdade, os
criminosos, conseguiu prendê-los, após eliminar alguns deles. Então,
é necessário que primeiro fortaleçamos os policiais. Nesse aspecto,
quero parabenizar os Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Morais,
que têm sido verdadeiros baluartes, defensores da Polícia Militar, e a
Deputada Elaine Matozinhos, que, da mesma forma, defende a Polícia
Civil.

Houve avanços, mas muitos outros precisam acontecer para termos
• mínimo de segurança, para que a sociedade se sinta segura, porque
• que estamos vendo hoje é o criminoso nas ruas e as famílias
acuadas dentro de casa, muitas vezes sem que os filhos possam sair
sequer para ir à escola, porque, na porta da escola, estão as gangues,
que, dia e noite, atormentam os jovens.

O terceiro ponto é a saúde pública. Gostaria de relatar a minha
experiência como médico e Deputado por uma região desassistida, o
Norte de Minas. E muito rica, mas não tem assistência. Basta um
dado para mostrar o que acontece, em termos de saúde pública, no
Norte de Minas: dos 82 municípios, 50 não possuem, sequer, as
mínimas condições de trabalho.

Vejo faixas do Sind-Saúde, solicitando o apoio desta Casa para os
trabalhadores da área administrativa. E isso mesmo. E necessário que
venham a esta Casa, porque não podemos falar em saúde pública de
qualidade se os trabalhadores da saúde não tiverem a mínima
dignidade para exercer a profissão: movimentos devem existir,
pressões sobre os parlamentares para que possamos discutir e
alcançar um modelo mínimo - eficaz - de saúde pública no Estado.

Voltando ao Norte de Minas, como a maioria dos municípios não
possui a mínima estrutura de saúde pública, são obrigados a pegar o
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doente - que poderia, às vezes, ser atendido no próprio município -
e colocá-lo numa ambulância, encaminhando-o para Montes Claros ou
Belo Horizonte.

E ainda há aqueles que criticam esse tipo de transporte de doentes,
dizendo que os pequenos municípios jogam para a frente os
problemas, não os resolvem. E necessário que o Governo lhes dê
condições para resolvê-los. Temos, por exemplo, a cidade de
Janaúba, que há sete anos tenta terminar o seu hospital regional. Faz
sete anos, e esse hospital não foi terminado para atender à
microrregião. Januária, com seus 9.000km e 80 mil habitantes, muitas
vezes tem de colocar na ambulância um paciente e encaminhá-lo para
Belo Horizonte ou Montes Claros. Sei que é difícil, mas não
impossível.

Queremos discutir com os representantes do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde para que venham nos procurar no gabinete,
na Comissão de Saúde, da qual faço parte, para engrossar essa luta,
dignificando, em primeiro lugar, o trabalhador da saúde e, depois,
cobrar dos Governos Estadual e Federal a execução dos planos e dos
programas, para termos um programa de saúde pública em Minas
Gerais que dê condições mínimas a nossas famílias. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. e

Srs. Deputados, ilustres visitantes, quero cumprimentá-los e dizer que
reconheço a luta de vocês por melhores condições de trabalho
justamente em um setor em que o discurso é fácil. Dizer que saúde e
educação, neste País, são prioridade é muito fácil, mas o importante é
que realmente o poder público reconheça isso. Por isso sou um dos
favoráveis a que o poder público seja o menor possível, para que seja
mais eficiente naquilo que efetivamente compete a ele: saúde,
educação e infra-estrutura básica.

Dois assuntos trazem-me à tribuna hoje. O primeiro diz respeito à
questão da saúde, que, por experiência pessoal, sensibilizou-me a
levantar aqui, na Assembléia de Minas, bandeira a favor de uma parte
da medicina pouco conhecida por nós, brasileiros, ainda pouco
divulgada e reconhecida. Falo da acupuntura.

Há alguns anos, quando comecei a praticar esporte com
regularidade para suportar os desafios de estar na política, comecei a
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sentir dores infernais na coluna cervical. Por praticamente 12 anos,
lutei e consultei várias especialidades médicas. Somente há cerca de
dois anos consegui: achei a acupuntura para resolver o meu
problema. Hoje, pratico esporte sem o menor problema, convivendo
até com duas hérnias na coluna. Por que estou contando essa história
pessoal, que não tem nada a ver com o assunto? E porque pude
pagar um acupunturista, pude fazer as minhas sessões de
acupuntura.

Mas o trabalhador, o cidadão comum não pode fazê-lo. E pior: os
nossos hospitais públicos não reconhecem e não prestam o serviço de
acupuntura. Pensando nisso, apresentei a esta Casa três projetos. Um
deles, considerado por mim - e quero crer pelos meus colegas
Deputados - o mais importante, é o que estimula a prática do serviço
de acupuntura pelos hospitais públicos, a fim de que o cidadão
comum possa ter direito a esse tratamento. No entanto, constatei a
existência de discriminação, que não é motivada por briga de classes,
mas em parte por desconhecimento; em parte, admito, por certo
cuidado, porque, se a acupuntura não for praticada por profissionais
competentes e honestos, pode deixar seqüelas irreversíveis. Mas luto,
nesta Casa, com certa descrença em relação a isso.

Por que estou trazendo novamente esse assunto à consideração
dos meus pares? Porque, em 24 de maio deste ano, por meio da
Resolução n° 5, o Conselho de Psicologia reconheceu a acupuntura
como especialidade da psicologia. Era o único conselho que faltava
para reconhecer essa especialidade médica. Faço, portanto, apelo
aos Deputados desta Casa, aos membros da Comissão de Justiça,
onde esse projeto está tramitando e está parado: se o Conselho de
Psicologia - o último que faltava - reconheceu a acupuntura como
especialidade médica, por que esta Casa não pode aprovar a nossa
iniciativa?

No último final de semana houve a colação de grau do curso
superior de acupuntura, na Universidade Estácio de Sá, no Rio de
Janeiro. E o primeiro curso de medicina chinesa do País. Nós,
mineiros, temos o orgulho de dizer que temos em Minas, em pleno
funcionamento, a nossa primeira faculdade de medicina chinesa, a
INCISA.

A milenar medicina chinesa - difundida há mais de 5 mil anos no
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Oriente - precisa ser reconhecida por nós. Devemos entender que
podemos resolver algumas questões médicas por meio da
acupuntura. Isso ocorreu comigo e deve acontecer com milhares de
brasileiros, que não conseguem, por meio da medicina oficial, ou por
aquela reconhecida por nós como tradicional, encontrar alívio para
suas doenças, como aconteceu comigo. Mas pude pagar um
acupunturista. Não quero entrar na celeuma, na discussão sobre o
profissional que exercerá a acupuntura. A mim não interessa essa
discussão. Pode ser por meio do médico capaz de fazê-lo ou do
acupunturista competente.

O que nos interessa é que os hospitais públicos possam contar com
esse tipo de serviço.

Não vou defender uma classe em detrimento de outra. Não me
interessa fazer "Iobby" nesse sentido. Estou aqui para dizer a vocês,
com honestidade e sinceridade, que consegui resolver um problema
pessoal através da acupuntura. Desejo que o cidadão comum também
possa ter esse direito, esse benefício.

Esse é o meu projeto. No momento em que o último conselho, o
Conselho Federal de Psicologia, reconhece a acupuntura como uma
especialidade para a psicologia, não temos mais motivo para não
avançarmos nessa discussão e aprovarmos o nosso projeto. Por isso,
faço um apelo aos Deputados, aproveitando a presença dos
profissionais da área de saúde, para que esta Casa dê uma
demonstração de modernidade e, acima de tudo, de espírito público,
concedendo às pessoas comuns o direito de optar por esse tipo de
tratamento.

Outra questão que não poderia deixar de mencionar diz respeito ao
meu partido, o PMDB, de tantas histórias, de tantas lutas, minha casa.
Este ano completo 20 anos como parlamentar - há 16 anos como
Vereador por Belo Horizonte e no quarto ano como Deputado
Estadual. Sou um dos fundadores desse partido em Belo Horizonte.
Em 1980 fizemos a fusão do então PP com o MDB, fundando o
PMDB.

Sou daqueles que acredita que os partidos políticos são o veículo
natural das idéias e que temos obrigação de ter uma política sadia
para fortalecê-los, razão pela qual nunca deixei o PMDB, mesmo nos
momentos mais difíceis.
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Hoje passamos por um momento dificílimo. A cúpula do PMDB

nacional envergonha nossas bases partidárias. Venderam o partido
para o Presidente da República. Parte do PMDB nacional hoje está a
serviço do Sr. Presidente e do seu projeto político de se perpetuar no
poder. E esse PMDB, essa parte do partido, que envergonha a todos.

No próximo sábado, haverá uma convenção nacional. Alguns
liderados pelos Srs. Michel Temer e Geddel querem, a qualquer
preço, impor uma coligação, oferecendo a Deputada Federal Rita
Camata, companheira do nosso partido, para compor a chapa do
candidato do PSDB, José Serra. Isso nos envergonha. Envergonha-
nos mais ainda quando tentamos viabilizar a candidatura do
Governador Itamar Franco, homem nacionalista, ex-Presidente, que
tem tudo para ser o nosso candidato e apresenta o melhor currículo
para tornar-ser o futuro Presidente deste País. Mas o PMDB nacional
e o Sr. Presidente da República nos impediram de conquistar o direito
de termos candidatura própria.

Após a desistência do Governador Itamar Franco, telefonei ao
Senador Pedro Simon, como Secretário-Geral do PMDB em Minas,
para dizer-lhe que, naquele momento, como soldado do partido, ele
passava a ser o meu candidato à Presidência da República. Qual não
foi a minha decepção, quando, dai a alguns dias, o Senador Pedro
Simon disputaria com a Deputada Federal Rita Camata a indicação na
chapa do PSDB.

Srs. Deputados, senhores ouvintes da TV Assembléia, esta é a
política que estamos vivendo, que, infelizmente, tem nos dado os
piores exemplos. Tenho dito, depois de 20 anos na vida pública, que,
se não tivesse muita vocação e a certeza de que tenho uma missão a
cumprir, realmente teria frustrações de sobra para deixar a política.
Mas sei que o Brasil e que a política precisam e contam com pessoas
que possam exercê-la com dignidade.

Portanto, quero dizer que continuarei lutando, até a duodécima hora,
para que o PMDB tenha uma candidatura própria. Nosso candidato é
o Senador Roberto Requião, embora hoje saibamos que esteja
praticamente acertado que o PMDB fará um acordo e não lançará um
candidato à Presidência da República, até facilitando as composições
estaduais. Mas este não é meu pensamento. E vergonhoso que um
partido com as tradições e o tamanho do nosso PMDB não tenha o
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direito de ter seu candidato próprio à Presidência da República.

Portanto, Srs. Deputados, fica aqui a nossa indignação, o nosso
inconformismo e a nossa decepção. Mas fica, também, o nosso
otimismo de que sempre seremos coerentes com nossa luta e com
nossa trajetória política. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista* Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito

se tem falado sobre a crise da educação em nosso Pais. A grande
verdade é que não temos conseguido, como Nação que se diz
civilizada, reservar ao assunto a prioridade que ele merece.
Entretanto, é essa mesma veracidade que nos leva a reconhecer os
esforços positivos feitos pelo Governo Federal. Para citar um exemplo,
aí está o Provão, instituído e implantado com sucesso, com a
finalidade última de melhorar o nível de ensino e o preparo dos
estudantes. Por tudo isso, no último dia 4 do corrente mês alguma
razão tivemos para, em nível federal comemorar o Dia Nacional da
Família na Escola. Já no âmbito do Estado de Minas Gerais, é forçoso
atestar que nada temos digno de comemoração, haja vista a recente
greve dos professores, movida sem a vontade da classe, mas por
necessidade.

O tema nos ocorre - e por causa dele ocupamos esta tribuna -
porque nos chegou às mãos oportuno manifesto da Federação das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais
sobre o significado dessa efeméride. Permitimo-nos aqui, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, transcrever o texto do manifesto,
solicitando seja este consignado nos anais desta Casa, pela sua
inegável relevância e oportunidade. (- Lê:)

"Em todo o País, milhões de brasileiros comemoram hoje o Dia
Nacional da Família na Escola. Em Minas Gerais, não temos o que,
nem onde comemorar: faltam investimentos e as sucessivas greves
dos professores vêm-nos furtando a oportunidade de, junto aos
nossos filhos, exercer a cidadania e atender ao chamado do Governo
Federal.

Muitas crianças sequer têm famílias para comemorar esse dia.
Deveriam estar nas escolas, pois delas precisam até para merendar,
já que a merenda é sua única ou principal refeição do dia.



460
E o que acontece hoje, em nossas escolas? Escolas trancadas,

com professores em greve ou desestimulados, vítimas de manobras
políticas que os levam a acreditar em falsas promessas. Deixamos
claro que entendemos e achamos justas as reivindicações dos
mestres, mas tal certeza não nos conforta, uma vez que a omissão do
Governo faz com que nossas crianças sejam massacradas e sejam-
lhes subtraídos os direitos, em nome dos direitos dos professores,
tornando-nos reféns de um sistema impiedoso e cruel.

Solicitamos a imediata intervenção da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, já que o impasse está longe de uma solução
que nos traga justiça, para acabar com esse Dia Estadual do Cadeado
na Escola".

Convenhamos, caros colegas parlamentares, que o presente
manifesto - dirigido a todos os Deputados - é um documento
dramático e que merece de nossa parte atenção muito especial. Que
a rede pública de ensino em nosso Estado foi desmantelada, não há
sombra de dúvida. Que os professores não têm a mínima perspectiva
de progresso profissional, não há como negar. Que os salários do
magistério são aviltantes, não temos como contestar. Que os alunos
são os maiores prejudicados, seria absurdo não admiti-]o. E que o
atual Governo é o grande responsável pela decadência de uma
estrutura antes modelar, trata-se de argumento indiscutível.

Não vamos nos estender sobre as mazelas do ensino público
estadual. A realidade, já é por demais conhecida de todos. De nossa
parte, muito temos trabalhado nesta Assembléia para reverter tal
quadro. Nosso esforço, não obstante, vem sendo sistematicamente
solapado pelo Executivo. Já perdemos a conta das proposições que
apresentamos nesta legislatura em prol da educação, mas muitas
delas - tais como requerimentos contendo pedidos de informação -
não chegam nem mesmo a receber resposta. Ora, nosso esforço deve
continuar, e devemos organizar uma força de trabalho, coesa e
apartidária, para que alguma coisa ainda possa ser feita no presente
exercício.

Nesse sentido, vimos conclamar os colegas parlamentares, na
certeza de que nenhum de nós pretende compactuar com o Executivo
mineiro em seu descaso para com a educação. Tal descaso, diga-se,
é comprovado por testemunhos como este que nos chega da
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Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas
de Minas Gerais. Pois essa conclamação é para que não sejamos
solidários com a greve dos professores apenas por meio de palavras.
Vamos usar de ação efetiva, deixando de votar todas as proposições
de interesse do Executivo em andamento nesta Casa, até que o
Executivo atenda às justas reivindicações do pessoal do magistério.
Será uma fórmula eficaz para fazer com que o Palácio da Liberdade
aja de acordo com o interesse dos professores, da rede estadual de
ensino como um todo, de pais e alunos e do povo de Minas Gerais.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, pessoas que ocupam as galerias, telespectadores da TV
Assembléia, meus senhores e minhas senhoras, já foi o tempo em
que perigoso era andar pelas ruas altas horas da madrugada ou
deixar a porta de casa aberta.

Já foi o tempo em que o marginal era o ladrão de galinha, o ladrão
de roupas nos varais das casas.

O delinqüente mais ousado era o batedor de carteira, que se
aproveitava do descuido de sua vítima.

Ficou muito longe o tempo da guarda civil, que patrulhava os bairros,
fazia as rondas, conhecia a comunidade, chamava a todos pelo nome;
eram policiais estimados e estavam sempre por perto quando alguém
precisava. Havia também as duplas de militares, chamadas
popularmente de Cosme e Damião, patrulhando a pé, observando
tudo. A população dormia tranqüila.

O quadro atual é muito outro. Somos todos reféns submissos e
amedrontados por uma criminalidade desenfreada.

Os marginais impõem toque de recolher, nos assaltam e intimidam
com o poder de suas armas sofisticadas, desdenham a lei e as
autoridades, desafiam a sociedade, sem temer coisa alguma. Agem
com a tranqüilidade de quem acredita que vai sair impune, ou por não
ser apanhado, ou por escapar da prisão, ou por se beneficiar de
alguma prerrogativa da lei.

Chegamos ao limite máximo. Estão ameaçando colegas Deputados,
assaltando os funcionários desta Casa a poucos metros do posto da
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Polícia Militar.

A Praça Carlos Chagas, passagem obrigatória de vários servidores,
tornou-se um local perigoso. Ali os ladrões espreitam e escolhem a
vítima, que é abordada sob a mira de armas de grosso calibre. Já
aconteceram vários assaltos na Praça e suas imediações. A poucos
metros desta Casa, dois funcionários foram rendidos com armas e
perderam todos os objetos de valor, quando almoçavam num
restaurante. Diga-se de passagem, restaurante cheio, em pleno meio-
dia.

A marginalidade não teme mais nada. A ousadia é tanta, que não
aceitam sequer que sejam investigadas as suas ações criminosas. Por
isso ameaçam os integrantes da CPI do Narcotráfico desta Casa. Por
isso mataram, com requinte de perversidade, o jornalista Tim Lopes.

Anteontem, a vítima foi o Deputado Eduardo Brandão, abordado por
infratores quando dirigia numa das avenidas mais movimentadas
desta Capital. Graças ao seu controle, não esboçando reação ao
assalto, os danos foram mínimos, felizmente. Quero me solidarizar
com o colega, que viveu momentos de terror, na mira de revólveres,
pois o desfecho desse tipo de ação é sempre imprevisível. Estamos
hoje à mercê do crime e da violência. Não há mais horários perigosos,
lugares perigosos. Tudo é perigoso. Os seqüestradores invadem as
casas, os ladrões se especializam em pular cercas elétricas, o tráfico
mata em vias movimentadas, os assaltos são praticados a poucos
metros da polícia.

Os cidadãos de bem estão confinados entre muros altos, cercas,
alarmes e grades. Se ousam sair à rua para trabalhar, são rendidos,
roubados e, mesmo, assassinados, sem nenhuma oportunidade de
defesa.

Se o Estado recua no dever constitucional de garantir a segurança
pública, a violência e a criminalidade ocupam espaço. E preciso fazer
voltar a ordem. Que não seja apenas inscrição na nossa bandeira. E a
ordem só há de voltar com a atuação firme das autoridades, com o
policiamento ostensivo, que é também preventivo, voltando às ruas,
com o enfrentamento do poder do tráfico, com as ações de promoção
social, a atenção à criança e ao adolescente e, principalmente, com a
repressão vigorosa dessa criminalidade crescente e insuportável, que
atira em todas as direções e se transforma em pesadelo para as
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pessoas de bem.

Lembro-me de que, quando o Presidente da República assumiu seu
primeiro mandato, há quase oito anos, mostrou a mão com cinco
dedos, cada um deles representando uma situação de necessidade da
ação do Governo para a normalização da ordem no País. Mas isso
não aconteceu, e, quanto ao dedo que apontava a violência, nada foi
feito, pelo contrário, houve acomodação muito grande por parte do
Governo Federal. Hoje, a maioria dos marginais acredita na
impunidade, pratica a violência em todos os níveis, de forma abusiva,
numa incalculável falta de respeito ao ser humano.

Chamamos a atenção das autoridades executivas do Estado e da
Federação a fim de que olhem com seriedade e determinação para
essa situação, não ficando apenas nas promessas de campanha. O
povo está cansado e a sociedade revoltada, o que não tem sido
suficiente para sensibilizar as autoridades a fim de que tomem as
devidas providências.

Para culminar, um colega nosso foi assaltado, com seus dois filhos,
dentro do carro, que foi roubado, o que representou um trauma para
todos, sendo um reflexo de nossa sociedade atual. Aqui falamos em
nome de todas as pessoas, não apenas do referido colega, já que
vários crimes acontecem em todos os pontos do Pais. A sociedade
precisa ter, de seus governantes e de nós, autoridades constituídas
pelo voto direto do povo, a concretização dos direitos do cidadão, que
é prevista pela Constituição. Obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotado o prazo

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

ACORDO DE LIDERANÇAS
A totalidade dos Líderes com assento nesta casa, solicitam a

prorrogação do prazo, até o dia 18/6/2002, para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei n°2.176/2002 do dia 11/6/2002 até o dia

LA
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18/6/2002.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2002.
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 3.419 a 3.422/2002, 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 pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação na ga Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 3.347 e 3.348/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; 3.364, 3.365, 3.366, do Deputado Arlen Santiago; e 3.367/2002,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Direitos Humanos - aprovação
na 112 Reunião Ordinária do Projeto de Lei n° 2.138/2002, do
Deputado Sargento Rodrigues; de Educação - aprovação, na 89
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°5 1.757/2001 e 2.128/2002,
do Deputado Bené Guedes, 2.118/2002, do Deputado Luiz Fernando
Faria, e dos Requerimentos n os 3.376 e 3.379/2002, do Deputado
Dimas Rodrigues, 3.381/2002, do Deputado Aílton Vilela, e
3.382/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Meio Ambiente -
aprovação, na 93a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°1.529/2001,
do Deputado Márcio Kangussu, e dos Requerimentos n os 3.362/2002,
da Comissão de Turismo, e 3.389/2002, do Deputado Dimas
Rodrigues; de Política Agropecuária - aprovação, na 85 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 3.375, 3.378 e 3.380/2002, do
Deputado Dimas Rodrigues; e de Saúde - aprovação, na 84 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n os 1.339/2000, do Deputado Anderson
Adauto; 1.659/2001 da Deputada Maria Olivia; e 2.065/2002, do
Deputado Bené Guedes; e do Requerimento n° 3.377/2002, do
Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento

rs
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Interno, requerimentos dos Deputados Antônio Andrade,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.762/2001 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer; Miguel
Martini, em que solicita que o Projeto de Lei n° 2.089/2002 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Saúde perdeu o prazo para emitir seu parecer; e
Durval Angelo, solicitando que o Projeto de Lei n° 1.608/2001 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
dos Deputado Durval Angelo (8), solicitando a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei n os 914 e 926/00 e 1.610/2001, dos Projetos
de Lei Complementar n

o
s 25/00 e 42/2001, do Projeto de Resolução

n° 1.355/2001 e do Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n os 296/99 e 1.607/2001;
Agostinho Silveira, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto
de Lei n° 1.534/2001; Eduardo Brandão, em que solicita a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.950/2002; e nos termos do inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Paulo Piau, solicitando a retirada de tramitação do Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 1.77412001; Elbe Brandão, solicitando a retirada de
tramitação das Emendas n os 14 e 15 ao Projeto de Lei n° 1.77412001;
Arlen Santiago, em que solicita a retirada de tramitação da Emenda n°
16 ao Projeto de Lei n° 1.774/2001; Márcio Kangussu, solicitando a
retirada de tramitação da Emenda n° 17 ao Projeto de Lei n°
1.774/2001; e Antônio Andrade, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 2.074/2002 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos votando

requerimentos agora e lamento o fato de meu requerimento, feito por
ocasião do incêndio do Tribunal de Contas, não ter sido sequer
colocado na pauta para votação.

A Assembléia Legislativa teve sua oportunidade de apurar o caso, e
não falo apenas por mim, pois tive notícia de que outros Deputados
também apresentaram requerimentos solicitando informações
fundamentais para esclarecermos aquele incêndio. Agora, a Polícia
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Civil vem dizer que o incêndio parece ter sido criminoso.

Já assinei o pedido de CPI para investigar tal incêndio e solicito,
mais uma vez, que os requerimentos tenham maior celeridade, pois,
como parlamentares e fiscais do povo, precisamos ter os nossos
requerimentos aprovados, a fim de obtermos as informações
fundamentais para cumprir nosso papel constitucional. Lamento que a
Polícia Civil tenha feito o que o Poder Legislativo deveria ter feito.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini
que seu requerimento foi recebido, numerado e já se encontra na
Mesa Diretora para parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Eduardo Brandão, em

que solicita a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à
Constituição n° 61/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Bilac Pinto, solicitando que o Projeto de
Lei Complementar n° 49/2001 seja distribuído à Comissão de
Transportes. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Ministro do Esporte e Turismo, solicitando
informações a respeito da liberação de recursos da ordem de
R$6.600.000,00, provenientes do PRODETUR, dos quais
R$6.000.000,00 estão destinados à conclusão da pavimentação
asfáltica da BR-367, e R$600.000,00 ao Plano de Desenvolvimento
Integrado de Turismo Sustentável do Pólo do Vale do Jequitinhonha.
Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o
Deputado Márcio Kangussu.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores da imprensa, visitantes, é incrível, mas o
escândalo da LUMUS, no Maranhão - quando foi detonada a
candidatura da Roseana Sarney -, teve reflexos negativos no vale do
Jequitinhonha.

Era Ministro do Esporte o mineiro Deputado Federal Carlos MeIles,
que esteve no vale do Jequitinhonha, acompanhado por este

WC
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Deputado, o Deputado Eduardo Hermeto e o Senador Francelino
Pereira. Na cidade de Almenara, o Ministro firmou o compromisso
público de liberar R$6.600.000,00 para o reinício das obras Almenara-
Salto, ligando o pólo turístico de Porto Seguro ao de Diamantina.
Ficamos todos satisfeitos, pois, enfim, um mineiro, o Ministro Carlos
MelIes, tinha tido,a sensibilidade de ajudar-nos a resolver em parte o
problema da BR-367.
Tudo andava dentro dos trâmites burocráticos: o Ministro

comunicou-nos a liberação de R$6.600.000,00, a Secretaria de
Turismo de Minas Gerais tomou as providências, assim como o DER,
para que tais recursos lhe fossem transferidos, a fim de dar a ordem
de reinício das obras, quando, de repente, por uma questão política,
invadiram o escritório da LUMUS no Maranhão e inviabilizaram a
candidatura da Roseana Sarney. O PFL saiu do Governo e, por
conseguinte, o Ministro Melles, entrando um novo Ministro. Isso
prejudicou não o Maranhão, mas o vale do Jequitinhonha, ou seja, até
o que acontece no Maranhão - a invasão de um escritório que,
segundo denúncias, servia para arrecadar recursos para a
candidatura Roseana Sarney - prejudica o vale do Jequitinhonha.

Esta Casa tem o dever e a obrigação de perguntar ao Ministro Caio
Luiz de Carvalho para onde foram esses recursos destinados ao vale
do Jequitinhonha. Não é possível que até o que acontece no
Maranhão prejudica essa região. Já não basta o descaso que os
Governos Federal e Estadual têm com a nossa região, principalmente
no que diz respeito às nossas estradas, que estão intrafegáveis,
sobretudo a BR-367, que é um vetor do nosso desenvolvimento e que
está sendo prejudicada em virtude de um escândalo que envolve a
sucessão presidencial e que inviabiliza uma candidatura. O PFL sai do
Governo, e quem é prejudicado é o povo do vale do Jequitinhonha. O
Senador Francelino Pereira assumiu conosco esse compromisso.
Temos de cobrar uma resposta convicente do Ministro. Onde foram
parar esses R$6.600.000,00? Espero que não tenham sido destinados
ao Maranhão ou para atender às demandas da candidatura oficial.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 13 Fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
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 a votação de propostas de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
contantes na pauta.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 2.024/2002, da
Mesa da Assembléia, que altera a redação dos arts. 101 e 102 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, instituindo a Comissão
de Segurança Pública. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°5 1 e
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 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
2.024/2002 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 e
2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° 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
Policia Militar, de que trata o art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 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 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°

1.939/2002
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EMENDA N°2

Dê-se ao § 30 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ...............................
§ 3° - O Colégio Tiradentes da Polícia Militar atenderá aos

integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, observando-se as mesmas
condições previstas em normas próprias para os integrantes da
Polícia Militar.".

Sala das Reuniões, 12 junho de 2002.
Antônio Andrade

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2° - Os cursos e estágios de aperfeiçoamento, especialização e

habilitação realizados pelas instituições militares estaduais poderão
ser compartilhados, mediante prévia consulta e cessão de vagas.

§ l O - A Polícia Militar assegurará a freqüência de integrantes do
Corpo de Bombeiros Militar aos cursos de Especialização em Gestão
Estratégica de Segurança Pública, Especialização em Segurança
Pública, Formação de Oficiais e Atualização em Segurança Pública.

§ 2° - O número de vagas a ser oferecido a cada instituição será
estabelecido em comum acordo entre elas.

§ 30 - A participação nos cursos e os custos dela decorrentes serão
objeto de convênio celebrado pelas duas instituições.".

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2002.
Antônio Andrade

EMENDA N°4
Inclua-se onde convier:
Art. .... - Fica criado no Anexo lI-E do Decreto n° 36.033, de 14 de

setembro de 1994, 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 - 2° grau;
15 quinze cargos de Técnico Administrativo 1, II e III - 2 0 grau; vinte e
cinco cargos de Analista de Administração 1, II e III - superior; doze
cargos de Analista de Obras Públicas - superior; um cargo de Analista
de Comunicação Social - superior; um cargo de Analista do Trabalho e
Ação Social - superior.

Parágrafo único - 0 quadro de cargos de provimento efetivo de que
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trata o "caput" deste artigo será resultante da redistribuição de
cargos vagos e remanejamento, a serem estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.".

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2002.
Antônio Andrade
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto três emendas do Deputado Antônio Andrade, que receberam
os n

o
s 2 a 4, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento

Interno, encaminhou o projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.979/2002, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 799/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento
do Ecoturismo e do Turismo Sustentável no Estado. A Comissão de
Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 e 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 nos 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 799/2000 na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.871/2001, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conquista imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
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se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, na fase da

apresentação de requerimentos, conforme foi lido pelo Presidente
Wanderley Ávila, havia um requerimento de minha autoria, juntamente
com os Deputados Pauto Piau, Elbe Brandão e Arlen Santiago,
retirando emenda nossa ao projeto de lei que trata dos funcionários da
área de ciência e tecnologia.

Queremos dar uma satisfação, principalmente aos funcionários da
Junta Comercial, porque assim fizemos de acordo com os funcionários
da Junta. Vamos continuar a trabalhar um projeto de lei que lhes faça
justiça, com as correções na tabela de seus vencimentos,
principalmente porque a Junta Comercial não precisa do Tesouro do
Estado para fazer essa recomposição de salários. Portanto, estamos
atentos, vamos apresentar um projeto de lei fazendo as correções
necessárias. Contamos com o apoio também dos funcionários da área
de ciência e tecnologia, para que esse projeto seja aprovado o mais
rápido possível, porque tenho a certeza de que vamos contar com
todos os Deputados desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero externar
agradecimentos, em meu nome e acredito que no de todos os
servidores do Estado que se enquadram na chamada carreira de
Pesquisador, ao Deputado Márcio Kangussu, pela compreensão e
pela solidariedade na decisão de retirada da emenda que apresentara
ao Plano de Carreira dos Servidores da área de ciência e tecnologia.
Estendo o agradecimento aos demais colegas, Deputada Elbe
Brandão e Deputados Arlen Santiago e Paulo Piau, porque, segundo
fui informado pelos servidores, tiveram a mesma compreensão que o
Deputado Márcio Kangussu e também estão providenciando a retirada
das suas respectivas emendas ao projeto para que tramite com maior
celeridade e possibilidade de sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência informa ao
Deputado Sávio Souza Cruz que todos os Deputados já retiraram as
emendas. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
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dos Deputados para verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação.
Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, diante das
questões relevantes que estamos discutindo, particularmente a
Proposta de Emenda à Constituição n° 68, que garante a educação
em Minas Gerais, solicito que V. Exa. determine seja feita
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 27 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação.
3° Parte

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para
votação de propostas de emenda à Constituição, a Presidência passa
à 3a Parte da reunião, destinada a comunicações e aos oradores
inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dimas
Rodrigues (2) - falecimento do Sr. Marcos Sebastião Leal, ocorrido em
9/6/2002, em Janaúba; e falecimento do Sr. Márcio Carvalho dos
Santos, ocorrido em 5/6/2002, em Montes Claros; Maria Olívia (2) -
falecimento de Milton Lacerda, ocorrido em 10/6/2002, em Belo
Horizonte; e falecimento da Sra. Maria da Conceição Tostes de
Oliveira, ocorrido em 9/6/2002, em Carandaí. (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
13, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

kA



473
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 179v REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/6/2002
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Hely
Tarqüínio - Palavras do Prof. Alcino Lázaro da Silva - Entrega de placa
- Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elbe
Brandão - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria OUvia
- Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h113min,

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 Marco Régis, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para compor a Mesa os Exmos. Srs. Alcino
Lázaro da Silva, nosso homenageado; Ney Soares, Magnífico Reitor
da UNI-13H; Jairo Carvalhais, Presidente da Academia Mineira de
Medicina; Dr. Geraldo Brasileiro Filho, Diretor da Faculdade de
Medicina da UFMG; e Deputado Hely Tarqüínio, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Prof. Walter

Barbosa, Secretário Municipal do Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, representando o Prefeito Municipal de Contagem, Ademir
Lucas; Ildeu de Oliveira Santos, Presidente da Associação Mineira da
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Micro, Pequena e Média Empresa; Lincoln Lopes Ferreira,
Presidente da Sociedade Mineira de Cirurgia Geral; Baltazar Alves
Botelho, representante da Comunidade da Lagoinha e Rádio e
Televisão da UNI-BH; e Otacílio de Oliveira, Conselheiro da Fundação
Pesquisa de Cirurgia - FUPEC -; Dr. Francisco Alves dos Reis,
gastroenterologista, e Dr. Wagner Cardoso de Pádua Filho, membro
da diretoria da Sociedade Mineira de Cardiologia, na pessoa de quem
saudamos os demais médicos, professores, amigos e parentes.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Prof. Alcino

Lázaro da Silva por sua posse na Academia Nacional de Medicina e
pelos relevantes serviços prestados ao Estado na área médica.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será interpretado pelo Coral da Associação dos Servidores do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - ASLEMG.

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

Gostaria de estar aqui o nosso Presidente, Deputado Antônio Júlio.
Compromissos da Presidência e da representação da Casa impediram
que aqui estivesse presidindo esta sessão tão importante, convocada
por nosso colega, Deputado Hely Tarqüínio. Tenho certeza de que
também gostariam de estar ocupando este lugar os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Adelmo Carneiro Leão e,
principalmente, seus dois ex-alunos, Marco Régis e Doutor Viana,
bem como o Deputado lbrahim Jacob, que representa seu ex-aluno
Munir Jacob. Todos gostariam de dizer o quanto admiram sua figura e
a postura, humanista por excelência, de quem sempre pratica o que
prega, sem falar em sua habilidade na medicina, no trato com as
pessoas, especialmente na cirurgia.

Prezado Dr. Alcino, prezado Reitor da UNI-BH, prezado Presidente
da Academia Mineira de Medicina, prezados Hely Tarqüínio e Prefeito
de Entre-Rios de Minas, demais autoridades já citadas, prezados
colegas, pediu-me o Presidente que trouxesse sua mensagem para
esta sessão, o que passo a fazer neste momento. (- Lê:)

"Esta Presidência vem manifestar ao ilustre acadêmico e Prof. Alcino
Lázaro da Silva o reconhecimento do povo mineiro, na homenagem
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que hoje lhe presta a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, por iniciativa do nobre Deputado Hely Tarqüínio, detentor,
entre outros títulos, da Medalha de Mérito da Saúde.

Gostaríamos de exaltar, nesta oportunidade, não só o renomado
cientista, mas o grande humanista que é o Prof. Alcino. Certamente,
na saudação oficial que lhe fará em nome desta Casa, o Deputado
Hely Tarqüínio, seu colega de profissão, destacará aspectos
relevantes de seu trabalho, mundialmente reconhecido, em prol da
pesquisa e do ensino na área médica. Mais recentemente, o conjunto
de sua obra levou-o a ocupar, por eleição, a cadeira n° 61 da
Academia Nacional de Medicina.

Esta Presidência não poderia deixar de ressaltar que o professor e
membro da Congregação da Faculdade de Medicina da UFMG, autor
de valiosas obras científicas, como os dois volumes de "Cirurgia de
Urgência", é, acima de tudo, um humanista, médico querido por todos
os seus pacientes.

A ética é a base de todo o seu trabalho científico. Em recente artigo,
publicado sob o título "Reflexões sobre a Cirurgia no Século XXI",
segue a mesma linha de pensamento do livro "Temas de Ética
Médica", editado em 1982. Nesse artigo, o professor afirma: "O
médico não trabalha sem tecnologia. O que não se pode fazer é
transformá-la em instrumento maior, que suplante a ontoética - ou a
ética do ser". Na medida em que o visual da tecnologia cirúrgica se
transforma, com equipamentos cada vez mais sofisticados, os
médicos irão redescobrir a necessidade do exercício humanitário.

Que a tecnologia seja usada como instrumento a serviço do médico,
permitindo que o ato médico se torne mais preciso e, sobretudo, muito
mais humano."	 -

Dr. Alcino, antes da reunião, os Deputados Marco Régis e Doutor
Viana diziam-me o quanto seu trabalho foi importante dentro do
Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina, em cuja
Congregação o prezado amigo continua. A Assembléia também não
quer deixar de realçar isso que comentávamos. (- Lê:)

"Essas palavras refletem o caráter do humanista que não se deixa
levar pelo mercantilismo que invade todos os domínios do saber e do
fazer.

Com esse mesmo espírito, concretizou uma idéia que acalentou

-
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desde 1956: a criação da Fundação de Pesquisa e Ensino em
Cirurgia - a FUPEC -, voltada para a educação contínua do cirurgião-
geral, que tanta falta faz à população carente. Como aqueles que
cultivam um grande ideal, Prof. Alcino soube esperar muitos anos pela
realização do seu sonho.

Além de destacar-se por suas atividades acadêmicas, atuou também
como cirurgião. Grande é a gratidão que lhe devota a população de
Entre-Rios de Minas pela intensa atividade desenvolvida no Hospital
Cassiano Campolina. Nesse município, substituiu o seu colega Prof.
Resende Alves.

Alcino Lázaro, nascido no Sul de Minas, transplantou suas raízes
para Entre-Rios de Minas, onde cultivou um verdadeiro parque
ecológico, repleto de espécies nativas, conhecido como Parque
Doutor Alcino.

Prof. Alcino, receba o nosso mais sincero agradecimento pelo seu
trabalho como professor, médico e cientista. O senhor semeou e
colhe, hoje, os frutos de sua ação, pois dedicou sua vida à promoção
da saúde e do bem-estar do seu próximo.

Caro professor, para saudá-lo, recorremos às palavras pronunciadas
por Domício da Gama em homenagem ao também médico e professor
Francisco Magalhães: "Pela grandeza de sua obra, viverás do amor
dos que já se foram; como vives hoje pelo amor dos que estão ao seu
lado; como continuarás vivendo no amor dos que hão de vir."

Com essas palavras, o Presidente saúda V. Exa., meu prezado
amigo Prof. Alcino Lázaro da Silva, nesta data tão importante para
esta Casa e para o povo mineiro. Fico muito feliz por ter tido a
incumbência, honra e alegria de representar todos os Deputados e
seus colegas, que, por unanimidade, concederam-lhe esta
homenagem. Com essas palavras, mais uma vez digo que Minas deve
muito a você, Alcino, pelo seu trabalho, pela sua ética, pela sua
capacidade de envolver-se com seus clientes, transmitindo a eles a
confiança que faz do médico e do paciente uma só pessoa no
momento da maior aflição. Muito obrigado a todos.

Palavras do Deputado Hely Tarqüínio
Exmo. Sr. Presidente e caro colega Deputado Agostinho Patrús,

representando nosso Presidente Antônio Júlio; nosso homenageado,
Prof. Dr. Alcino Lázaro da Silva; Prof. Ney Soares, Sr. Jairo
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Carvalhais, demais representantes de instituições ligadas à
medicina ou não, lideranças políticas, Srs. Deputados, minhas
senhoras, meus senhores, especialmente os caros colegas médicos
presentes, falar do Dr. Alcino é um privilégio e também uma grande
fortuna.

Dizia Winston Churchill, o grande estadista europeu, que a coragem
é a primeira virtude humana, já que ela garante todas as outras. Pois,
ao prestarmos esta homenagem ao Prof. Alcino Lázaro da Silva, vem-
nos à mente essa assertiva do homem que liderou o povo inglês na
luta contra o nazismo. E da coragem, aliada à inteligência, que
derivam as demais qualidades e os feitos deste mineiro de
Guaranésia, a quem a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - atendendo nossa proposição - hoje vem distinguir.

Realmente, a vida do Prof. Alcino Lázaro é um exemplo de coragem
e uma confirmação de inteligência. Para começar, teve coragem para
ser fiel às raízes, por sinal das mais sólidas e das mais mineiras: dos
pais, João Biela da Silva e Gentil Giannerini da Silva, recebeu aquela
formação que o faria sempre destacar-se.

Coragem teve ele igualmente para se dedicar aos estudos com o
esforço da disciplina e o fulgor do intelecto. Os currículos elementares,
completou-os no Grupo Escolar Carvalho de Brito, na cidade natal.
Dando início ao curso secundário no Ginásio Municipal de
Guaranésia, estudou também no Colégio Estadual de Mococa, no
vizinho Estado de São Paulo. E no tradicional Colégio Marconi, em
Belo Horizonte, veio a completar os estudos de nível médio.
Prosseguindo, passou pela competição acirrada do vestibular,
posicionado que foi em 50 lugar na classificação geral, no exame para
ingresso na Faculdade de Medicina da UFMG.

Concluindo o Curso Médico no ano de 1959, o Prof. Alcino Lázaro
lançou-se com denodo à profissão. Foi trabalhar na cidade de Entre
Rios, onde labutou como cirurgião e sanitarista. Paralelamente,
desdobrava-se para vir regularmente à Capital, onde colaborava com
o Serviço de Cirurgia do Prof. Resende Alves. Dessa época, data sua
tese de doutoramento, após o que fez o Curso de Pós-Graduação em
Cirurgia Geral.

Admitido no Departamento de Cirurgia da Escola, prestou concurso
para Professor Adjunto e, posteriormente, para Professor Titular da
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Cátedra de Cirurgia do Aparelho Digestivo na velha e gloriosa
Faculdade que é a sua alma mate?'. Desnecessário dizer que, em
ambas as ocasiões, foi aprovado com todas as honras. Desde então,
vem atuando com invulgar brilhantismo no magistério, na pesquisa, na
prática da cirurgia e na autoria de trabalhos científicos, tendo chegado
à posição de mestre incontestável e de uma das mais fulgurantes
expressões da nossa Medicina. Em outras palavras, percorreu ele
todas as instâncias das exigências curriculares, por meio da
comprovação de notório saber, que é o concurso.

As atividades didáticas do Prof. Alcino Lázaro dispensam maiores
comentários, tal a amplitude e a excelência que as caracterizam.
Como introdutor de técnicas operatórias, fez-se conhecido no Brasil e
no exterior. Seu trabalho de direção e de representação de classe
tornou-o, ainda, mais respeitado entre os colegas. Suas lides
profissionais atualmente o identificam como "primus inter pares" entre
os cirurgiões mineiros e brasileiros.

Ao contrário daqueles que, egoisticamente, concentram o saber em
sua própria pessoa, nosso homenageado avulta como conferencista,
além de desenvolver expressivo trabalho como implantador e
coordenador de cursos.

Nestas mais de três décadas a serviço da Ciência de Hipócrates, o
Prof. Alcino Lázaro segue à risca o juramento de mais de dois mil
anos e vem ocupando uma infinidade de postos de relevância, bem
como colecionando um sem-número de títulos e distinções. Será
desnecessário aqui enumerá-los. Afinal, a esta altura, todos o
conhecem como um dos baluartes da Medicina entre nós.
Gostaríamos, tão-somente, de mencionar ainda sua atividade como
autor de teses e trabalhos científicos, que constituem seguro
referencial para os que se dedicam à cirurgia e, particularmente, às
intervenções do aparelho digestivo.

Pessoalmente, como médico que somos, poderíamos parecer
suspeitos em nossos elogios a um colega que se destaca na
profissão. No caso do Prof. Alcino Lázaro da Silva, entretanto,
sentimo-nos muito à vontade para desfiar tantas e tão merecidas loas
à sua personalidade. Ocorre que estamos sempre conscientes da
questão da saúde na vida brasileira, e essa conscientização, nós a
apuramos no trabalho como Deputado e representante do povo. Ora,
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se temos consideráveis pontos críticos a nos preocuparem, é
reconfortante saber que, em contrapartida, dispomos de profissionais
do gabarito de nosso homenageado.

Como autor, são muitos os títulos editados pelo Prof. Alcino Lázaro.
Gostaríamos de citar pelo menos dois deles, que são "Cirurgia de
Urgência" e "Roteiro em Cirurgia Geral". Neles, vamos encontrar -
mais que repositórios do saber científico - trechos que refletem a
admirável filosofia de vida e de trabalho de seu autor. Lembra ele que,
na urgência, pode-se cometer um número maior de iatrogenias, ou
seja, agravamentos do quadro clínico provocados pelo tratamento.
Recorda que, ao lado da necessidade premente de tratar, o prevenir
deve ser a maior preocupação. Destaca que devemos, quando
possível, resolver a doença primária e a complicação urgente. Enfatiza
que a formação do profissional de urgência se fundamente sobre
sólido pedestal de técnicas fundamentais usadas em cirurgia geral
eletiva. E não se esquece de mencionar que o trabalho médico na
urgência talvez seja mais nobre porque é indispensável.

Ratificando ser detentor de profunda cultura humanística, de
domínio da ética e da sensibilidade, ele nos afirma que ser médico é
ser sociável, é ter personalidade, é ser humanista, é ter competência e
é ser homem. E faz citação de Clagett, um dos luminares da Medicina
inglesa, ao proferir palestra no Circulo de Conferências Churchill, no
ano de 1970, que nos permitimos aqui repetir: "Creio que se pode,
apropriadamente, comparar a cirurgia geral e as especialidades
cirúrgicas a uma árvore. A cirurgia geral constitui as raízes e o tronco
da árvore, enquanto as especialidades cirúrgicas representam os
ramos. Para que a árvore se torne saudável e forte, ela deve ter raízes
profundas, tronco sólido e ramos que crescem vigorosamente".
Finalmente, lembrando que sua condição de cientista não exclui a
formação religiosa, cita aquele trecho do Eclesiastes que diz: "Honra
ao médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou
- o Altíssimo deu-lhe a Ciência da Medicina para ser honrado em suas
maravilhas".

A grande verdade, senhoras e senhores, é que o Prof. Alcino Lázaro
soube condensar em sua personalidade as três éticas: a do
conhecimento ou da sabedoria, a da responsabilidade e a da
competência. São essas, digamos assim, as diretrizes que indicam ser
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o paciente uma máquina afetiva, cujas engrenagens prescindem
das provocações mecânicas, mas nunca do afeto. Porque, lembremos
ainda, o amor é o mais sagrado dos sentimentos humanos, enquanto,
para citar Miguel Reale, o homem é espírito, matéria e experiência. E
não é por outra razão que nosso homenageado jamais aceitou a
omissão, a negligência e a imperícia.

Pessoalmente, como médico e cirurgião que somos, não
conhecemos matéria mais delicada que aquela que temos em mãos,
ao tratar de um paciente. Ao bem ou mal cuidar-se da saúde física e
mental de uma pessoa, está em jogo a vida humana. E um momento
que requer do profissional da Medicina aquele sangue frio, aquela
capacidade de decisão, aquele conhecimento teórico e prático, aquela
sensibilidade para entender o que vai pela cabeça do enfermo. E um
relacionamento muito especial entre o médico e o assistido, no qual
devem idealmente prevalecer os fatores confiança e esperança:
confiança do doente no profissional, esperança de que a cura virá do
tratamento prescrito. Ora, será talvez por isso que tanto nos
identificamos com o Prof. Alcino Lázaro. E será certamente por isso
que sempre o procuramos, ao longo de nossa luta como médico, para
haurir de seu saber e buscar solução para nossas inquietações
profissionais.

E ao protótipo do médico atento e dedicado, senhoras e senhores,
que associamos a figura do Prof. Alcino Lázaro da Silva. De há muito,
aprendemos a admirá-lo, porque nele reconhecemos tais qualidades.
Entre essas qualidades, muito a propósito, não esqueçamos sua
obstinação na defesa de obras como o Hospital João XXIII, em Belo
Horizonte. Pode-se dizer, aliás, que a história de nosso homenageado
se confunde com a daquele nosocômio. E pedimos vênia para prestar
justa homenagem àquele que a população belo-horizontina chama
familiarmente de "o Pronto-Socorro": ele é classificado pelo Ministério
da Saúde na categoria quatro, símbolo absoluto de excelência.

Em todas as ações do Prof. Alcino Lázaro está impressa a sua
marca: o caráter, que é ao mesmo tempo sinônimo da conduta ética,
em que se confundem o homem, o pai de família modelar, com o
padrão de médico-professor, com o melhor contorno hipocrático, sem
esquecer o apego ao espírito de pesquisa, para melhor instrução dos
cursos de pós-graduação de seus alunos.
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Para ele, a Medicina é arte e ciência médica, aliadas ao

sacerdórcio, no sentido de curar, aliviar e até mesmo consolar. Para o
Dr. Alcino, o doente não é um número, é uma máquina afetiva, como
já dissemos. Essa máquina chora, ri e se manifesta de forma
polissêmica, relatando um passado sofrido, um presente cheio de
incertezas e um futuro pleno de esperanças. E também metafísico. O
diagnóstico não é permitido ao computador. A anamnese é o mais
importante. A empatia também. O exame físico, idem. A partir da
premissa de que o ser humano é um ser biológico, psíquico, social e
cultural, o médico, por dever de ofício, deve estar preparado para
ouvir e compreender o paciente, sintonizado com todas essas
dimensões, oferecendo a plataforma de seus conhecimentos e
princípios básicos curriculares, aliado a um forte humanismo para
diagnosticar, tratar e proteger. Por isso mesmo, o Prof. Alcino tem
proposto um currículo reformador, para melhor formação dos jovens
médicos. Em particular, subsidia o generalista clínico e o cirurgião
geral, adaptado às demandas das comunidades, com a compreensão
exata da realidade brasileira, no que tange aos recursos e soluções de
doenças, desde as mais simples até as de alta complexidade,
maximizando os resultados e minimizando os custos do tratamento.
Tudo isso com espírito para resistir aos apelos da alta tecnologia
aliada à mentalidade mercantil, selecionando apenas os casos
específicos, pois aquela é acessível somente a uma pequena parcela
da população. Para o Prof. Alcino, o juramento de Hipócrates é o lema
da vida profissional, traduzindo-se na semente da ética. A profissão de
médico foi, aliás, a primeira a preocupar-se com a ética.

O Prof. Alcino tem lutado para implantar seu projeto reformador,
batendo em todas as portas. Infelizmente, o setor público não se tem
sensibilizado com a pregação daquele de quem fomos aluno na
escola cirúrgica e a quem sempre recorremos nas horas difíceis, ao
procurar a solução para casos complexos.

Pois foi em consideração a tudo isso, senhoras e senhores, que
propusemos a esta Assembléia a presente homenagem ao Prof.
Alcino Lázaro da Silva. Aceite, caro professor, a nossa mensagem
comovida e calorosa, que estendemos à sua cara esposa, O. Ana
Maria Deotti Silva, e aos filhos Roberto, Alessandra, Carla, Beatriz,
Patrícia, Marcelo e Leonardo. E terminamos manifestando nossa
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certeza de que continuará honrando a medicina brasileira, bem
como nosso País e nosso Estado, com sua contribuição
extraordinária. Muito obrigado.

Palavras do Prof. Alcino Lázaro da Silva
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Agostinho Patrús, que agora

representa o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio; Profs.
Ney Soares, Geraldo Brasileiro Filho, Jairo Câmara e meu caro amigo,
colega, Hely Tarqüínio, que, por intermédio dos pares desta Casa,
proporcionam uma das noites mais bonitas da minha vida. Realmente
é muito difícil para nós.

Só para me descontrair um pouco, o jornalista, que fala muito na
televisão, abordou-me para perguntar algumas coisas, e, realmente,
não respondi nada, porque é difícil falar quando se está tomado de
emoção. Por isso, terei de ler; do contrário, não vai sair nada. Vai sair
uma operação nesta Casa.

Teria de anotar a presença de muitas outras pessoas, autoridades,
especialmente os Deputados presentes, muitos amigos,
representantes de minha terra, de minha família, de Entre-Rios de
Minas, o chefe do nosso Departamento de Cirurgia. Gostaria de falar
nome por nome, mas não é possível fazer isso. Agradeço a esta
Casa, a estes Deputados, que tiveram a bondade de conceder tanta
felicidade a mim e à minha família, representada por minha esposa e
filhos. Saúdo meus amigos, familiares e todos os que vieram
prestigiar-nos. A cirurgia, mesmo tornando-se rotineira, traz-nos
emoções a cada dia.

São apresentações novas, táticas diferentes, técnicas em mudança,
pacientes biologicamente individuais e inovações ou modificações,
produtos de pesquisa clínica ou experimental.

Ela fascina porque é absorvente e, às vezes, misteriosa. Em certos
momentos, um pouco egoísta e desafiadora da inteligência, da
habilidade, da argúcia e da coragem do cirurgião. Daí sua eternidade.

O sujeito da ação sempre é o paciente e nunca a técnica ou o
cirurgião.

Na cirurgia-geral, ou em qualquer outra especialidade, há um
denominador comum chamado médico.

Antes de termos qualquer nome pomposo ou de estrelato, somos
médicos. Médico é o que cura, alivia, consola, ampara.
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Se ele pode curar, usar artifícios de mago, ou se fazer de figura

divina, o médico pode e deve estar sempre ao lado e em defesa do
sujeito único da Medicina, o paciente.

Se formos à história, encontraremos o médico periodeuta, ou seja,
aquele que se limita a uma comunidade, cuidando, orientando e
atendendo aos seus membros. Essa lembrança é importante, uma vez
que não se consegue, para os que nos vêem com bons olhos,
dissociar o cidadão disponível do profissional que protege o ser
humano, promovendo-o na saúde.

A sociedade autêntica não aceita e não perdoa, às vezes, o
profissional que se omite, mesmo tendo direito a lazer, a uma fuga do
comportamento ilibado e até a um descanso justo e meritório.

Voltemos ao vocábulo. Éramos chamados de físico, de "physiké" -
ciência da natureza -, pelos pré-socráticos. Houve uma evolução
semântica, e, até o século XVI, existia o físico e a Física em lugar do
médico e da Medicina. Este, de "medicus", de "mederi", com influência
de "medium", meio, ou seja, o médico é meio, instrumento, cuida,
trata, mede, julga, faz feitiço.

O médico, antes das associações, das sociedades, da universidade
e do governo, é o maior responsável pelo andamento de um sistema
de saúde. Se este é excelente, somos ótimos; se é falho, somos
omissos; se é corrupto, estamos a permitir, sem denúncia, os
desmandos, que impedem a concretização do bom atendimento, da
promoção da saúde de nosso povo.

Amigos, já construíram um pensamento voltado para a honra e
glória que nesta noite me propiciam os Srs. Deputados e todos os que
nos apóiam e nos estimulam?

Pensaram já, certamente, que vieram não para ouvir digressões
filosóficas, mas sim justificações do homenageado sobre o porquê da
homenagem. Querem uma demonstração que os tranqüilize e não
sintam que perderam o voto ou a presença a nosso favor.

Como não sei escrever, filosofar, tocar, desenhar ou fazer poesia
como os clássicos, só posso apelar para o que vivo hodiernamente: o
exercício da Medicina e da cirurgia geral.

Para pagar essa dívida que faço hoje com os que me promovem, eu
me arriscarei, mesmo sendo ridículo, a falar sobre um plano de saúde
para o Brasil, já que falo a representantes lídimos e democráticos do
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povo nesta Casa, onde a liberdade é a tônica e a atmosfera.

Há que existirem três divisões: hospitalar, ambulatorial e domiciliar.
No sistema hospitalar, duas áreas são indispensáveis: as básicas e as
especializadas. Nas básicas, obrigatoriamente, tem de haver ações de
saúde, cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia e ginecologia,
pediatria, saúde mental e urgência. O médico não pode se omitir em
se qualificar nessas, pois são as mais nobres. Não por suplantarem as
especializadas, mas por serem, sobretudo, as responsáveis pela
solução de 80% da demanda por parte da população.

Do básico, o médico cresce para a especialidade, que dá solução a
grande parte dos 20% restantes da demanda. O médico, na
especialidade, repousa sobre mais segurança, mais prestígio, mais
ganho e menos ônus no trabalho quotidiano, além de satisfazer ao
ego de um ser humano que adora o destaque naquilo que faz.

A hierarquia é necessária e indispensável. Não a hierarquia do voto,
do apaniguamento, do tráfico, mas da competência. Esta é que faz do
sistema hospitalar o agente solucionador de problemas graves e o faz
bem, pois a competência do grupo, em serviços clínico-cirúrgicos, é o
norte das decisões e das condutas mais acertadas. As chefias de
serviços não podem ser constituídas por indicação ou por eleição com
votos, mas por eleição pautada pela competência.

Em qualquer uma das três grandes divisões, há um recurso médico
muito importante e muito aplaudido, para não dizer endeusado: o do
exame não clínico, que não é produto nem faz a relação médico-
paciente. São os chamados exames complementares, que
desdobramos para exames suplementares. Os primeiros são
complementos, e não elementos indispensáveis ao raciocínio clínico.
Eles complementam tudo aquilo de que um bom exame clínico
necessita para somente confirmar um diagnóstico. Não se pode, pois,
raciocinar com exames, e sim com o doente. Quando, no entanto, eles
se tornam indispensáveis, chamam-se suplementares.

Qual a diferença sob o ponto de vista administrativo? Os primeiros
podem ser restringidos a reuniões, discussões, controles, ou estimulo
a um melhor exame clínico. Os segundos, sendo decisivos,
administrativamente, devem ser justificados para uma providência ou
liberação adequada e oportuna. Estas posições tornam o sistema
menos oneroso, sem comprometer a eficiência de seu uso.
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Na segunda grande divisão está o sistema ambulatorial. Sob o

ponto de vista médico e administrativo, esse é o setor mais dinâmico,
de maior rentabilidade em solução de problemas e de menor custo
operacional, por ter um custo-benefício positivo nos dois sentidos.

Tanto no atendimento clínico quanto no cirúrgico, grande parte dos
problemas são resolvidos, quer individualmente, quer em equipe, quer
sob a forma de plantões para as urgências. Se, no ambulatório, temos
um sistema em que o anestesiologista é atuante e dinâmico, grande
número de operações ou procedimentos propedêuticos são
desenvolvidos, sem envolver o paciente no conjunto hospitalar, que,
além da complexidade maior, exige um sistema de hotelaria
preventiva e assistencial de custo elevado.

Na terceira grande divisão, coloca-se a atenção domiciliar, a mais
nobre, mais eficaz, mais eficiente e diligente, com custo operacional
muito baixo quando se considera o beneficio fornecido ao paciente.

Misturando isto tudo, podem-se modificar idéias e termos das ações
e metas prioritárias do Governo Federal, por meio do Ministério da
Saúde, redigido em 1997.

1 - Proposta de Trabalho
Compromisso
Decretar o Estado da saúde permanente, não dependendo de

pendências políticas.
Projeto político - não depende de governo eleito e transitório e de

pessoas que nele estejam. E contínuo e apartidário.
Envolvimento
Ministério da Saúde e da Educação, porque o Ministério promove, e

a educação prepara.
Estruturação
Financiamento por orçamento verdadeiro e permanente;

descentralização e reestruturação; municipalização e "não-
prefeiturização"; fiscalização das fraudes. Avaliação permanente.

Ações e Metas
Prevenção Saúde da Família - os chamados PSFs, atividades em:
Agentes comunitários.
Assistência domiciliar.
Atendimento básico.
Medicamentos. Convênios com as indústrias - não dar
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medicamentos gratuitamente.

Aspectos especiais: mulher, criança, doenças sexualmente
transmissíveis, trabalhador, diabetes, doenças crônico-degenerativas,
alcoolismo, obesidade.

Vacinação.
Combate às endemias.
Saúde mental.
Saúde bucal.
Controle do câncer na prevenção.
SIDA-Aids na prevenção.
Paciente fora de possibilidade terapêutica.
Qualidade serviço
Gestão plena municipal, consórcios intermunicipais e interestaduais;

primeiros socorros; resgates (restringir); internação (restringir);
sistema ambulatorial (estimular); acreditação hospitalar.

Mutirão
Educação primária - Abastecimento de água, esgotamento sanitário,

uso do lixo, despoluição ambiental, violência, acidentes de trânsito.
Conselhos de Saúde - Transparente, apartidário, Disque-Saúde.
Custos
Conselho de Saúde: remuneração digna - tabelas justas. Pacotes: o

economizado em exame complementar transforma-se em honorário.
Controle do doente pelo computador: antes de atendê-lo verificar se

houve consulta em outro local. Há pacientes que consultam em cinco
locais no mesmo dia.

Até dez salários mínimos - proteção total.
Acima de dez salários, cobrança proporcional, nem que seja de

R$O,O1.
Planos de Saúde, conveniados sob controle federal; estímulo ao

sistema ambulatorial; divisão de trabalho - PSF; sistema ambuiatorial;
hospitalização: divididos por hierarquia: hospitais gerais; clínicas
especializadas; centros de referência; cirurgias de alto nível;
raridades; experimentos; hierarquia hospitalar: do Governo,
filantrópico, universitários, convênios. Hospital universitário - mesmo
tratamento.

Avaliação permanente: do sistema, da municipalização, das escolas
de medicina e paramédicas, dos profissionais docentes e
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assistenciais.

Educação médica: currículo simples para formar médico, educação
contínua, Governo estimulando a prestação de serviços simples,
desenvolvimento da convivência no trabalho, estímulo à atualização e
reciclagem do médico-PSF, estímulo ao aprimoramento que permite a
coexistência do médico-PSF com uma especialidade que lhe
satisfaça; estimular o médico-PSF a participar nos hospitais gerais,
municipais ou intermunicipais, com uma atuação geral ou
especializada.

Educação sanitária: professora primária, criança, virtual nos tempos
contemporâneos.

Acreditamos que a proposta de trabalho acima resumida somente
terá sentido, para ser discutida, aprimorada e dinamizada, se não nos
descuidarmos de um ponto fundamental: a qualidade em saúde, ou
seja, a evolução da medicina com qualidade.

2 - Evolução da medicina com qualidade
Introdução: Conceito popular. A importância ninguém nega. E

importante porque gera saúde de qualidade.
Histórico: Até o séc. XIX, dor e infecção não eram dominadas. Hoje,

ainda temos epidemias e endemias.
O saldo é o paciente, motivo maior para buscar a qualidade na

saúde. Desafios contemporâneos na qualidade da saúde. Doente,
indivíduo a ser respeitado. Condição socioeconomico familiar
totalmente desestruturada.

Substituição do médico por equipes e por outros profissionais de
saúde. São desafios que estão acontecendo e que deveriam ser
revertidos.

Persistem e não desaparecerão: arte, ciência e criatividade por parte
do médico.

Há carência, cada vez maior, de humanismo no ato e, sobretudo, na
atitude.

A tecnologia é uma realidade inconteste, indispensável, porém
massacrante, do valor humano. E uma realidade que exige uma
convivência, para não substitutir a ação humana do médico.

As pautas com tendência a exorbitarem nas ações são: protocolos,
roteiros e evidências, controlados por entidades ou grupos alheios à
ação do médico.
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Os intermediários, em crescimento incontrolável, ajudam a

expandir o uso da atenção médica, mas não substituem o
entendimento a dois, a relação médico-paciente.

Proposta: Gestão de qualidade total.
Reumanização do ato e da atitude médicos; seleção natural no

ensino primário e fundamental, com base nos dons ou tendências;
seleção à admissão, norteada por valores éticos individuais; curso de
medicina transformador, informação mais formação, para transformar
o aluno em médico; avaliação das escolas médicas, não do aluno;
trabalho pós-graduado inicial, voltado para a medicina prevalente e
preventiva; estímulo do profissional médico, para completar-se nos
seus anseios especializados; criação, manutenção, prestigio social e
valorização econômica das sete áreas fundamentais do atendimento
médico, muito relegadas hoje no Brasil; ações de saúde, cirurgia
geral, clínica médica, medicina de urgência, obstetrícia e ginecologia,
pediatria e saúde mental; competir com o intermediário, convênios;
estimular o sistema ambulatorial; prestigiar os hospitais universitários
e instituições de referência para as especialidades.

Acreditamos que, desdobrando-se e aprimorando-se os tópicos
acima agrupados, certamente teremos a promoção da saúde do povo
brasileiro. O segredo maior é dar satisfação ao sujeito da ação, o
indivíduo, ou seja, o paciente, ao profissional de saúde, o médico, e
aos órgãos promotores da saúde, governamentais ou não, e colocar
um freio rígido e uniforme nos planos de saúde. Estes são
intermediários nefastos, que crucificam os pacientes, massacram os
profissionais e impedem que o sistema de saúde se corporifique.
Enriquecem-se com o trabalho dos profissionais que se submetem a
eles, às vezes por falta de outra opção que lhes propicie sobrevivência
com dignidade e aprimoramento.

Finalizando, meu caro Hely Tarqüínio, Deputados, esta Casa que
fala e respira liberdade, juntemos forças, pois. Na formação do
médico, é preciso prestígiar as áreas básicas da medicina promover o
profissional que nelas atuam, incrementar os sistemas domiciliar e
ambulatorial, humanizar o ensino e o exercício médicos, e favorecer,
em todas as áreas, a prevenção e um orçamento digno indispensável.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Presidente fará
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a entrega, ao Prof. Alcino Lázaro da Silva, de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "Como professor titular de
cirurgia geral e do aparelho digestivo do Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina de Minas Gerais, o Prof. Alcino Lázaro da
Silva fez de seu fecundo trabalho e do seu singular saber um bem
coletivo e um permanente serviço ao ensino superior e à comunidade
em geral.

Eleito e empossado na Cadeira n° 61 da Academia Nacional de
Medicina, com o máximo reconhecimento ao seu trabalho científico,
sempre elevou o nome de Minas Gerais no plano nacional e
internacional, com a projeção de sua obra no campo da ciência
médica.

A homenagem que lhe presta o Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais enaltece a sua exemplar trajetória de vida, sobretudo
ética, traduzida nos ideais do mais autêntico humanismo. Deputado
Antônio Júlio. Presidente.".

Apresentação Musical
O locutor - Teremos o prazer de ouvir o Coral da Assembléia, sob a

regência do Maestro Guilherme Bragança.
- Procede-se à apresentação do coral.
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao

nosso homenageado, Dr. Alcino Lázaro da Silva, pela brilhante aula
que nos proporcionou nesta noite e pela possibilidade de
conhecermos esse tão engendrado plano de saúde, anseio de toda a
população para alcançar melhores níveis de saúde. Sugerirei ao
Presidente da Comissão de Saúde que o convide para discutirmos
mais detalhadamente esse plano, que nos chama muito a atenção,
por sua possibilidade de dar melhores condições de saúde aos nossos
patrícios.

Portanto, agradecemos aos nossos homenageados, às autoridades
e aos demais convidados, pela honrosa presença.

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

reunião especial, convocando os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 6, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, cuja 1 Parte será destinada
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a homenagear a Polícia Militar de Minas Gerais. Levanta-se a
reunião.

ATA DA & REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO
MORRO VELHO

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de
maio de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Eduardo Hermeto, Eduardo Brandão, Doutor Viana, Edson
Rezende, Fábio Avelar e Kemil Kumaira (substituindo este ao
Deputado Hely Tarqüínio, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, 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 apreciar o relatório
final e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Caio Márcio Benício Rocha, Gerente da Divisão de Extração
de Minerais Metálicos da FEAM, publicado em 11/5/2002; Jaubert
Carneiro Jaques, Juiz-Corregedor, encaminhando cópia de relatório
aprovado, contido nos autos da Correição Geral n° 306, da Comarca
de Nova Lima; Paulo Bregunci, Diretor da FUNDACENTRO-MG, e
Anísia Valéria Chaves e Silva, Chefe de Serviços Técnicos da
FUNDACENTRO, publicado em 9/5/2002. A seguir, o Presidente
indaga dos membros da comissão sobre a necessidade da leitura do
relatório final, tendo em vista a distribuição de avulsos na reunião
anterior. Logo após, o relator, Deputado Doutor Viana, passa à leitura
do relatório. Em seguida, O Deputado Edson Rezende retira-se da
reunião, como forma de protesto. Após discussão e votação, é
aprovado o relatório final apresentado pelo Deputado Doutor Viana,
relator da matéria. Após, o Presidente suspende a reunião por alguns
minutos, para a confecção da ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
Eduardo Hermeto, Presidente - Deputado Eduardo Brandão - Kemil

Kumaira - Doutor Viana.
ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte e oito de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
José Haueisen, Fábio Avelar e Mauro Lobo (substituindo este ao
Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSB),
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 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 acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.746/2001, no 20 turno, para o qual designou o Deputado Fábio
Avelar como relator. 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 2 0 turno, sobre o Projeto de Lei n°
1.83312001, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, (relator: Deputado Mauro
Lobo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3 1 Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado José Milton nos quais se solicita a realização de reunião
para debater, em audiência pública, a situação das granjas avícolas
da região de Visconde do Rio Branco e área de influência; seja
enviado ofício ao COPAM solicitando informações sobre uma granja
avícola que estaria funcionando na Rua São José, na cidade de
Canaã. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen.
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ATA DA 102 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Aílton Vilela,
Luiz Tadeu Leite e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 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 foram designados os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei nos 2.165, 2.170, 2.181 e 2.184/2002 (Deputado Agostinho
Silveira); 2.162, 2.169, 2.171, 2.177 e 2.186/2002 (Deputado Eduardo
Hermeto); 2.167, 2.172, 2.179 e 2.182/2002 (Deputado Sávio Souza
Cruz); 2.163, 2.175 e 2.187/2002 (Deputado Aílton Vilela); 2.166,
2.168, 2.173 e 2.183/2002 (Deputado Durval Angelo); 2.164, 2.174,
2.180 e 2.185/2002 (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. O
Presidente informa que continua em discussão o Projeto de Lei n°
2.087/2002, no 1° turno. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer que conclui pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira). E aprovado o requerimento do relator,
Deputado Agostinho Silveira, no qual solicita seja baixado em
diligência à Fundação João Pinheiro o Projeto de Lei Complementar n°
52/2002. Nesse momento, o Deputado Agostinho Silveira comparece
no recinto. O Deputado Ermano Batista transfere a Presidência ao
Deputado Agostinho Silveira e retira-se do recinto. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
2.095, 2.124 e 2.148/2002, este com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira); 2.119 e 2.126/2002 (relator: Deputado
Aílton Vilela). 0 Deputado Luiz Tadeu Leite procede à leitura do
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parecer do relator, Deputado Ermano Batista, sobre o Projeto de
Lei no 2.120/2002 o qual conclui pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer. Os pareceres sobre
os Projetos de Lei n os 407/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e
804/2000 (relator: Deputado Aílton Vilela, em virtude de
redistribuição), que concluem pela antijuridicidade das referidas
matérias são aprovados, após discussão e votação. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 2.131/2002, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Aílton Vilela. E aprovado o requerimento do relator, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, no qual solicita seja baixado em diligência ao autor e à
Secretaria de Administração o Projeto de Lei n° 2.143/2002. Nesse
momento, comparece no recinto, o Deputado Sávio Souza Cruz.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados em turno único os
pareceres que concluem pela constitucional idade, pela juridicidade e
pela legalidade dos Projetos de Lei n

o
s 2.069, 2.082, 2.140, 2.149,

2.154/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela); 2.155/2002 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 2.145 com a
Emenda n°1, 2.156, 2.062, 2.099, 2.150, 2.151, 2.153/2002 (relator:
Deputado Sávio Souza Cruz) A seguir, o Deputado Sávio Souza Cruz
procede à leitura dos pareceres do relator, Deputado Ermano Batista,
sobre os Projetos de Lei n

o
s 2.105, 2.152/2002, ambos com a Emenda

n° 1, 2.144 e 2.157/2002, em turno único, que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das referidas
matérias. Submetido a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. São aprovados os requerimentos que solicitam sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 2.139 e
2.141/2002. 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, 11 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Aílton Vilela -

Agostinho Silveira - Ermano Batista - Sebastião Costa.
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ATA DA 16a 	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 quatro de junho de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Luiz Tadeu Leite, Irani Barbosa (substituindo este ao
Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do BPDP) e
Rogério Correia (substituindo o Deputado Edson Rezende, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Luiz Tadeu 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 proposições da Comissão 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 do
Deputado Irani Barbosa em que solicita do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais cópia do processo em que está
envolvido o réu Walterson de Souza Lima e em que solicita sejam
reiterados diversos pedidos de informações requeridos pela CPI; e do
Deputado Rogério Correia solicitando a convocação do Secretário de
Estado da Segurança Pública para prestar esclarecimentos sobre a
fuga do traficante "Fernandinho Beira-Mar" do DEOESP, e sobre as
medidas administrativas que estão sendo tomadas nesse caso.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Dimas Rodrigues - Irani Barbosa -

Rogério Correia.

-



495
ATA DA 79 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de junho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia,
Gil Pereira, Ambrósio Pinto 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. 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, são aprovados o parecer pela aprovação, no 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.090/2000 (relator: Deputado Pastor George); o
parecer pela aprovação, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição eJustiça, do Projeto de Lei n° 2.042/2002 e
pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Gil Pereira). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Ambrósio Pinto, o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.104/2002, no 1° turno, a Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Pastor George. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, em que solicita voto de
congratulações com a Sra. Alzira Agostini Haddad, pelo trabalho
"Revitalização de São João dei- Rei - Adote uma Atitude", que reune
um conjunto de ações de refelexão em torno dos potenciais
econômicos, culturais, ambientais e turísticos desse município.
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.
Maria Olívia, Presidente - Agostinho Patrús - Pastor George - Márcio

Cunha.
ATA DA 112 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e quarenta e quatro minutos do dia cinco de junho de
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dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, 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 Marcelo Gonçalves,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado, e Cel.
PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior da PMMG,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 30/5/2002; Maria Emília da
Silva, da Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos, em que
convida a Comissão para participar do 1 Encontro Interinstitucional
pelos Direitos Humanos, a realizar-se no dia 25/6/2002, na Escola do
Legislativo; e carta do Sr. Carlos Alberto Rodrigues dos Santos,
detento da Penitenciária Dutra Ladeira, em que solicita assistência
jurídica no seu processo criminal. O Presidente acusa o recebimento
da seguinte proposição, para a qual designou a relatora citada a
seguir: Projeto de Lei n° 1.844/2001, no 20 turno (Deputada Elbe
Brandão). 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° 2.138/2002 (relator: Deputado Edson Rezende), que
recebeu parecer por sua aprovação com a Emenda n° 1. Passa-se à
3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, em que
solicita ao Comandante da Polícia Militar informações a respeito das
conclusões do inquérito policial instaurado para apurar as denúncias
formuladas pelo Sr. Juarez Gerônimo Franklin; Márcio Kangussu, em
que solicita seja realizada visita da Comissão ao Município de
Felisburgo, para intermediar o conflito gerado em decorrência da
invasão da Fazenda Aliança pelos integrantes do MST; Marcelo
Gonçalves, em que solicita sejam convidados a prestar
esclarecimentos à Comissão a Sra. Nely Fernandes Arantes, Prefeita
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Municipal de Lambari, e o Sr. Wilmar Tadeu Nascimento,
Presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário Alto da
Boa Vista, acerca de denúncias veiculadas pela imprensa local;
Marcelo Gonçalves e Márcio Kangussu, em que solicitam seja
realizada audiência pública para tratar da questão relativa ao aumento
do índice de acidentes de trânsito. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir as Sras. Rosana Antunes, Coordenadora do Centro
Núcleo de Humanização do Trânsito - UNICENTRO Newton Paiva -I

Sulamita Crespo Carrilho Machado e Priscila Roldão Antoniazzi,
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, 12 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite - Maria

José Haueisen.
ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de junho de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bilac
Pinto, Gil Pereira e Eduardo Brandão, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bilac
Pinto, 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, Secretário de Transportes e
Obras Públicas; e Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MO,
publicados em 30/5/2002. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei n° 1.265/2000 (Deputado Irani Barbosa). Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 2050, no P turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
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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. E aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.151/2001. Passa-se

3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados do Deputado Gil Pereira em que solicita
ao DER-/MG sejam autorizadas obras de asfaltamento na via de
acesso que liga a Av. Sanitária (Av. José Corrêa Machado) até a sede
do "campus" da UNIMONTES, em Montes Claros; dos Deputados
Bilac Pinto e Eduardo Brandão em solicitam ao DER-MG informações
que mencionam sobre as obras da BR-381. 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.
Dilzon Meio, Presidente - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 9? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de junho
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Amilcar Martins e
Cristiano Canêdo, 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 Amilcar Martins, 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 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 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.969/2002 na forma do
vencido no 1° turno (relator: Deputado Cristiano Canêdo) ; e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.543/2001 (relator:
DeputadoAmilcar Martins, em virtude de redistribuição) e 1.967/2002
(relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira), ambos na forma de seus

rs
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respectivos substitutivos, que receberam o número 1. 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.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues.	 -
ATA DA 3P REUNIÃO EXTRAORDINIARIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Carlos Andrada e José Henrique e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre o Projeto de Lei n° 2.049/2002, do Deputado Miguel Martini. O
Deputado José Henrique, por solicitação do Presidente, acusa o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Presidente da
Câmara Municipal de João Pinheiro, manifestando apoio à pauta de
reivindicação do Sind-UTE; carta de Diretoras aposentadas,
reclamando da perda do direito de apostilamento proporcional; e ofício
da Procuradora-Geral do Estado, encaminhando cópia dos Pareceres
n°s	11.580	e	12.248,	relativos	à	Emenda
à Constituição Federal n°20/98. Passa-se à iB Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Em virtude de pedido
de vista concedido, na reunião do dia 29/5/2002, ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, o Presidente reabre a discussão sobre o parecer ao
Projeto de Lei n.° 2.049/2002, o qual concluiu pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a votação, é
aprovado o parecer. 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.

rÀ
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique. -
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia onze de junho de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, Bilac Pinto e Márcio Cunha,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio
Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o relatório
final, mas, devido à ausência da relatora, fica essa atividade
postergada para a próxima reunião. A Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária a ser realizada no dia 12/6/2002, às 15 horas,
no Plenarinho II, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 12 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Cunha - Bilac Pinto -

Fábio Avelar - Elbe Brandão.

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

1.495/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

análise propõe seja declarada de utilidade pública a Fundação Pouso-
Alegrense Pró-Valorização do Menor - PROMENOR -, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
para examinar preliminarmente a matéria, deve este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, fundada em 8/12/89, possui como principais

WA
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finalidades: promover e defender os direitos da criança e do
adolescente; auxiliar o poder público quanto ao seu desenvolvimento
físico, psicológico e educacional, propiciando-lhes lazer e cultura;
promover aperfeiçoamento e qualificação profissional dos
adolescentes, com o objetivo de aumentar suas chances de ser um
cidadão saudável, útil e realizado.

E pertinente, pois, a proposição em tela, que pretende outorgar à
entidade o título declaratório de utilidade pública.

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

1.49512001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.214/2000
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.214/2000, de autoria do Governador do

Estado, dispõe sobre o acesso a recursos genéticos nativos e seus
produtos derivados, a proteção ao conhecimento tradicional a eles
associados no território do Estado e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria com as Emendas n os 1 a
6, que apresentou. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia opinou pela aprovação do projeto com as emendas
daquela Comissão. A proposição vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre
o assunto.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.21412000 visa a regular o acesso a recursos

genéticos nativos e seus produtos derivados e a proteger o
conhecimento tradicional a eles associado no Estado. Por ele se
delineia uma política estadual para o setor, estabelecendo-se os
princípios, as diretrizes e os procedimentos para sua execução. Em
suas disposições, definem-se os mecanismos e as exigências para se
obter a autorização e firmar contratos de acesso a esses recursos.
Nesse sentido, os respectivos projetos de acesso deverão atender
uma série de exigências, entre as quais as informações detalhadas
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dos recursos genéticos a que se pretende ter acesso, dos
métodos, das técnicas, dos sistemas de coleta e dos instrumentos a s
erem utilizados, como também a determinação, se necessária e por
solicitação do COPAM, da elaboração de estudo e relatório de
impacto ambiental relativo aos trabalhos a serem desenvolvidos.

Um outro tema abordado diz respeito à proteção do conhecimento
tradicional associado aos recursos genéticos, ou seja, o
reconhecimento do direito das comunidades locais de se beneficiarem
coletivamente por suas tradições e por seus conhecimentos e de
serem compensadas pelo acesso aos recursos biológicos e ao
patrimônio genético no que diz respeito a direitos de propriedade
intelectual ou a outros benefícios. A proposição traz, também,
dispositivos que tratam do desenvolvimento e da transferência de
tecnologias, bem como estabelece sanções administrativas para
serem aplicadas em caso de descumprimento da lei.

A proposta encontra respaldo na competência concorrente dos
Estados para legislar sobre recursos naturais, meio ambiente e
proteção do patrimônio cultural, conforme preceitua o art. 24 da
Constituição Federal. Observa-se, ainda, que o art. 225, § l', II, da Lei
Maior determina ao poder público preservar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético do Pais e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético.

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Convenção sobre a
Diversidade Biológica, em que foi enfatizada a importância da
conservação da biodiversidade, sua utilização sustentável, a
necessidade de controlar o acesso aos recursos genéticos, a
transferência adequada de tecnologia, a redistribuição eqüitativa e
justa pela eventual utilização do conhecimento das populações
indígenas e comunidades locais. Foram reconhecidos os direitos
soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, competindo aos
governos nacionais a autoridade para determinar as condições e o
acesso a esses recursos, por meio de legislação própria. Somente em
16/3/98, foi promulgada, no Brasil, a Convenção sobre a Diversidade
Biológica, por meio do Decreto n°2.519, que reafirma que os Estados
têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos,
como também são responsáveis pela conservação da sua diversidade
biológica e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos.
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Considera, também, que é vital prever, prevénir e combater na
origem as causas da sensível redução ou perda da biodiversidade.

O Governador do Estado, nas razões que o motivaram a enviar a
esta Casa o projeto de lei em análise, parte da premissa de que os
recursos genéticos nativos e seus produtos derivados são bens de
relevante interesse público e o acesso e a exploração de tais recursos
no território do Estado devem ficar sujeitos ao controle do poder
público estadual, sem prejuízo do disposto na legislação federal. Foi
informado de que a regulamentação se torna urgente, uma vez que a
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo,
com êxito, o Programa Mineiro de Bioprospecção Farmacêutica, no
intuito de oferecer ao Estado as condições necessárias para o correto
aproveitamento de sua biodiversidade. O projeto traz, portanto, os
princípios e as diretrizes para a proteção da diversidade biológica e do
conhecimento tradicional da comunidade mineira a ela associado,
cabendo ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - desempenhar as
funções de órgão seccional de apoio ao COPAM nas matérias
relacionadas com a lei a ser editada.

Para melhor conhecimento do assunto, esta Comissão promoveu,
no dia 23 de abril, uma audiência pública para ouvir os setores
envolvidos com a matéria. Estiveram presentes representantes da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, da EMBRAPA e da
EPAMIG, os quais nos forneceram informações úteis para a análise
do projeto. Do Presidente da EPAMIG, recebemos inúmeras
sugestões para o aperfeiçoamento do texto.

Por sua natureza, a matéria deve seguir os parâmetros
estabelecidos pela legislação federal, em especial pelo decreto que
promulgou a Convenção sobre a Diversidade Biológica e pela Medida
Provisória n°2.186-16, de 23/8/2001, que regulamenta o inciso 11 do §
1° e o § 4° da Constituição da República. Esses itens dispõem sobre o
dever do poder público de preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País, de fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e à manipulação de material genético, bem como de
assegurar condições de preservação do meio ambiente na utilização
dos recursos naturais. Com base nesses pressupostos, promovemos
algumas correções para adequar a proposição à norma federal,
inclusive quanto à conceituação de muitos termos usados.
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Entendemos que o interesse manifesto do Executivo na

elaboração de uma legislação que regulamente o acesso aos recursos
genéticos, conforme se deduz pela análise do texto remetido a esta
Casa, incide sobre todo o patrimônio genético radicado em nosso
território estadual, isto é, encontrado em condições In situ", inclusive
domesticado, como também sobre os componentes da diversidade
biológica coletados aqui, mas que se destinem a integrar coleções
mantidas em condições "ex situ". Nesse sentido, diferentemente do
destaque exclusivo que se quis dar aos recursos genéticos
considerados nativos, o que traz dificuldades práticas para se
identificar o que seja genuinamente nativo do Estado, adaptamos o
texto para que as disposições incidam indistintamente sobre o
patrimônio genético como um todo.

Tendo vista os critérios acatados, demos preferência, por exemplo,
ao uso da expressão "patrimônio genético" em vez de "recursos
genéticos", freqüentemente citados no projeto. Procedemos, ainda, à
revisão gramatical e técnica do texto.

For meio do § 1° do art. 32, o projeto original dispõe que será criado,
por meio de lei, o Fundo Estadual da Diversidade Biológica, para
depósito de recursos relativos aos contratos de acesso firmados por
meio da SEMAD. Deixamos a análise desse item ao critério da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que deverá
apreciar a mátéria, ainda no 1 0 turno, quanto aos aspectos financeiros.

Para adequar a matéria às alterações propostas, estamos
introduzindo o Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, o qual já
incorpora as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, ficando estas, portanto, prejudicadas com a sua aprovação.

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

1.214/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, e pela prejudicialidade das Emendas nos 1 a 6,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Fábio

Avelar.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o acesso a componentes do patrimônio genético e
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seus produtos derivados, a proteção ao conhecimento tradicional a
eles associado no Estado e dá outras providências.

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta lei regula o acesso a componente do patrimônio
genético e seus produtos derivados e a proteção ao conhecimento
tradicional a eles associado no Estado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica:
- ao patrimônio genético humano;

II - ao consumo próprio e ao intercâmbio de componente do
patrimônio genético realizado pelas comunidades tradicionais e pelas
populações indígenas entre si, para seus próprios fins e baseados em
sua prática costumeira.

Art. 20 - A política de acesso ao componente do patrimônio genético
e seus produtos derivados e a proteção ao conhecimento tradicional a
eles associado no território do Estado obedecerão aos seguintes
princípios e diretrizes:

- autonomia sobre o patrimônio genético existente e seus produtos
derivados na circunscrição do Estado;

II - responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência e
prevenção de riscos no acesso a componente do patrimônio genético
e seus produtos derivados e na proteção ao conhecimento tradicional;

III - reconhecimento do valor intrínseco da biodiversidade e dos
valores ecológico, genético, social, econômico, educacional, cultural,
turístico e estético da diversidade biológica e de seus componentes;

IV - reconhecimento de que a biodiversidade é bem de interesse
público e uma preocupação da humanidade;

V - reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento
tradicional detido pela comunidade local e pela população indígena e
aos seus cultivos agrícolas domesticados, condicionando-se o seu uso
ao consentimento prévio e informado da respectiva comunidade local
ou população indígena e mediante justa e eqüitativa compensação, na
forma desta lei;

VI - incentivo à pesquisa e à utilização adequada do patrimônio
genético e seus produtos derivados e ao seu uso sustentável;

VII - proteção da diversidade cultural, valorizando-se os
conhecimentos e as práticas das comunidades indígenas e das
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populações tradicionais ou locais sobre a conservação, o
melhoramento, o uso, o manejo e o aproveitamento do patrimônio
genético e seus produtos derivados;

VIII - controle e fiscalização do acesso a componente do patrimônio
genético nativo e seus produtos derivados;

IX - proibição de acesso a componente do patrimônio genético e
derivados que possa acarretar danos ao meio ambiente e pôr em risco
a conservação da biodiversidade;

X - participação do Estado nos benefícios econômicos, científicos,
tecnológicos e sociais decorrentes das atividades de acesso e sua
aplicação prioritária na conservação da biodiversidade;

Xl - prioridade no acesso a componente do patrimônio genético para
os empreendimentos que se realizem no território do Estado;

XII - compatibilização com as políticas, os princípios e as normas
relativos à biossegurança, ao meio ambiente e à segurança alimentar
do Estado.

Art. 30 - Para a consecução da política de acesso a componente do
patrimônio genético e seus produtos derivados e proteção do
conhecimento tradicional associado, o Poder Executivo deverá:

- manter programa específico para a conservação da
biodiversidade em todos os biomas do Estado, de forma a subsidiar
suas decisões;

II - monitorar, por meio de geoprocessamento, os componentes da
diversidade biológica identificados e prestar especial atenção aos que
requeiram medidas urgentes de conservação;

III - identificar processos e categorias de atividades que tenham
efeitos negativos na conservação da biodiversidade;

IV - elaborar as diretrizes técnicas e científicas para a fixação de
prioridades na conservação de ecossistemas, espécies e espécimes;

V - estabelecer um sistema de áreas protegidas e fortalecer as
atividades de conservação In situ" e 'ex situ" da diversidade biológica
no Estado;

VI - promover a capacitação de pessoal para a proteção, a
fiscalização, o estudo e o uso sustentável da diversidade biológica;

VII - desenvolver e manter sistema de informações sobre as
pesquisas em diversidade biológica, de forma a subsidiar sua
conservação;
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VIII - expedir autorização para pesquisa e utilização comercial ou

industrial dos componentes do patrimônio genético e manter serviço
de fiscalização;

IX - controlar os riscos associados à utilização e à liberação de
organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que
possam provocar impacto ambiental negativo;

X - avaliar os benefícios associados à utilização e à liberação de
organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que
possam provocar impactos ambientais positivos;

Xl - estabelecer e manter instalações para a conservação e
pesquisa "ex situ";

XII - apoiar a criação e o fortalecimento de unidades de preservação
• fim de conservar espécies, hábitats, ecossistemas representativos e
• variedade genética dentro das espécies;

XIII - firmar contratos de acesso a componente do patrimônio
genético;

XIV - cadastrar os conhecimentos tradicionais e os adquiridos sobre
a biodiversidade.

Art. 40 - Os contratos de acesso a componente do patrimônio
genético, seu controle e sua fiscalização visam à proteção, à
conservação e à utilização sustentável do patrimônio genético do
Estado, aplicando-se as disposições desta lei a todas as pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que extraiam, usem,
aproveitem, armazenem, comercializem, industrializem, liberem,
introduzam ou modifiquem componentes do patrimônio genético no
território do Estado, bem como a:

- todas as atividades de coleta, extração, uso, aproveitamento,
armazenamento, comercialização ou industrialização no território do
Estado de componente do patrimônio genético e seus produtos
derivados;

II - qualquer acordo ou contrato, público ou privado, relativo a
componente do patrimônio genético e seus produtos derivados
originários do Estado.

Art. 50 - Para os efeitos desta lei, são adotadas as definições do
anexo que a acompanha.

Capítulo II
Do Acesso a Componente do Patrimônio Genético
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Art. 6° - O controle e a fiscalização do acesso a componente do

patrimônio genético e seus produtos derivados no Estado competem à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, sem prejuízo da legislação federal pertinente.

Parágrafo único - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -
desempenhará as funções de órgão seccional de apoio ao COPAM
nas matérias relacionadas com esta lei.

Art. 70 - O acesso a componente do patrimônio genético no território
do Estado, em condições "in situ", dependerá de autorização prévia do
COPAM e da assinatura e da publicação de contrato entre o poder
público e as pessoas físicas ou jurídicas interessadas.

§ 1° - O acesso ao conhecimento tradicional associado dependerá
de consentimento prévio da comunidade local ou da população
indígena.

§ 20 - A autorização para acesso a componente do patrimônio
genético e seu produto derivado só será concedida a instituição
nacional, pública ou privada, de reconhecida idoneidade e capacidade
técnica, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas
áreas biológicas, agrárias, humanas e afins.

§ 3° - A participação de pessoa jurídica sediada no exterior na coleta
de amostras de componentes do patrimônio genético ou de seus
produtos derivados ou de informações relativas ao conhecimento
tradicional associado somente será autorizada quando feita em
conjunto com instituição pública nacional, ficando a coordenação dos
trabalhos a cargo desta última.

Art. 8° - Havendo perigo de dano grave e irreversível decorrente de
atividades de acesso ao patrimônio genético, o poder público adotará
medidas destinadas a impedir o dano, podendo sustar a atividade,
especialmente nos seguintes casos:

- ameaça de extinção de espécies, subespécies, estirpes, raças ou
variedades;

II - endemismo ou raridade do patrimônio genético;
III - vulnerabilidade na estrutura ou no funcionamento dos

ecossistemas;
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana e animal ou a qualidade

de vida ou a identidade cultural das comunidades locais e das
populações indígenas;
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V - outras hipóteses de impacto ambiental indesejával ou

dificilmente controlával sobre os ecossistemas urbanos e rurais;
VI - erosão genética ou perda de ecossistema, de seus recursos ou

de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de
germoplasma;

VII - descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou
de segurança alimentar;

VIII - utilização do patrimônio genético com fins contrários aos
interesses do município, do Estado e da União.

§ 1° - A ausência de certeza científica sobre o nexo causal entre a
atividade de acesso a componente do patrimônio genético e o dano
não poderá ser alegada para postergar a adoção das medidas de que
trata este artigo.

§ 2° - As medidas serão fundamentadas, não podendo servir de
obstáculo técnico ou restrição comercial de atividade.

Capítulo III
Da Solicitação e do Projeto de Acesso

Art. 9° - Para obter autorização e firmar contrato de acesso a
componente do patrimônio genético, a pessoa física ou jurídica
interessada apresentará solicitação ao COPAM, acompanhada de
projeto de acesso que atenda às seguintes exigências:

- identificação completa do solicitante, acompanhada da
comprovação de habilitação técnica e capacidade para contratar, o
mesmo ocorrendo com referência a pessoas, entidades associadas ou
de apoio e ao provedor do componente do patrimônio genético, dos
produtos derivados ou de conhecimento tradicional;

II - informação completa sobre o cronograma de trabalho, o
orçamento e as fontes de financiamento;

III - informação detalhada sobre os componentes do patrimônio
genético, seus produtos derivados ou conhecimento tradicional a que
se pretende ter acesso, incluindo seus usos atuais e os potenciais,
sua sustentabilidade ambiental e os riscos que possam decorrer do
acesso;

IV - descrição circunstanciada dos métodos, das técnicas, dos
sistemas de coleta e dos instrumentos a serem utilizados;

V - localização precisa das áreas onde serão realizados os
procedimentos de acesso;
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VI - indicação do destino do material coletado e seu provável uso.
§ P - Na hipótese de acesso a conhecimento tradicional, o projeto

será acompanhado de protocolo de visitas à comunidade local ou à
população indígena, além de informações recolhidas de fonte oral ou
escrita, relacionadas ao conhecimento tradicional.

§ 2° - O COPAM poderá solicitar a apresentação de estudo e
relatório de impacto ambiental - EIA-RIMA - relativos aos trabalhos a
serem desenvolvidos.

Art. 10 - O COPAM atribuirá data e número de inscrição e publicará
o extrato da solicitação e da proposta de acesso no órgão oficial dos
Poderes do Estado e em órgão de grande circulação da imprensa
local, no prazo de 15 (quinze) dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único - O COPAM devolverá ao interessado a solicitação
e a proposta de acesso que estiverem incompletas, para fins de
correção, no prazo de 10 (dez) dias da data de recebimento.

Art. 11 - No prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação, a
SEMAD encaminhará a solicitação e a proposta de acesso ao exame
e parecer técnico do IEF, que poderá realizar as inspeções que julgar
necessárias.

Parágrafo único - O prazo referido no "caput" deste artigo poderá ser
prorrogado por igual período.

Art. 12 - A decisão do processo será motivada e comunicada ao
interessado no prazo de 10 (dez) dias, após publicada no órgão oficial
dos Poderes do Estado e em órgão de grande circulação da imprensa
local, seguindo-se a negociação e a elaboração do contrato de
acesso.

Parágrafo único - A decisão de indeferimento encerra a tramitação
do processo, sem prejuízo de recurso administrativo do interessado,
na forma do regulamento desta lei.

Capítulo IV
Do Contrato de Acesso

Art. 13 - São partes no contrato de acesso:
- o Estado, representado pela SEMAD;

li - o solicitante do acesso;
III - o provedor do conhecimento tradicional ou do cultivo agrícola

domesticado, interessado no ajuste.
Art. 14 - Quando a solicitação de acesso envolver conhecimento
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tradicional ou cultivo agrícola domesticado, o contrato de acesso
será acompanhado de anexo aprovado pelo COPAM, no qual estará
prevista justa compensação pela utilização desse conhecimento.

§ 1° - O anexo a que se refere este artigo será firmado pelo provedor
do conhecimento tradicional ou do cultivo agrícola domesticado e pelo
solicitante do acesso.

§ 20 - Na hipótese de o acesso envolver conhecimento tradicional, o
contrato não será firmado sem o prévio conhecimento das populações
tradicionais ou locais ou da comunidade indígena.

Art. 15 - Durante a fase de negociação do contrato de acesso, o
solicitante apresentará ao COPAM os contratos conexos a que se
refere esta lei, firmados com terceiros.

§ 1° - A instituição pública ou privada que servir de apoio nacional no
contrato conexo previsto nesta lei deverá ser aceita pelo COPAM.

§ 20 - A aceitação prevista no parágrafo anterior não obriga o IEF ao
cumprimento do respectivo contrato conexo.

Art. 16 - O contrato de acesso conterá, além das informações
prestadas pelo solicitante, as obrigações a serem cumpridas pelas
partes, em especial:

- a definição do objeto do contrato, constante da solicitação e da
proposta de acesso;

II - a indicação dos benefícios de ordem econômica, social, técnica,
tecnológica, biotecnológica, científica e cultural, assinalando-se sua
distribuição inicial e posterior;

III - a determinação da titularidade de eventuais direitos de
propriedade intelectual e de comercialização dos produtos e
processos obtidos e das condições para concessão de licenças;

IV - a determinação das formas de identificação de amostras que
permitam o acompanhamento das atividades de bioprospecção;

V - o compromisso do solicitante de não ceder ou transferir a
terceiros o acesso, o manejo ou a utilização do componente do
patrimônio genético e seus produtos derivados sem o consentimento
expresso do COPAM e, quando for o caso, das comunidades locais ou
das populações indígenas detentoras do conhecimento tradicional ou
do cultivo agrícola domesticado objetos do procedimento de acesso;

VI - o compromisso do solicitante de informar previamente à SEMAD
sobre as pesquisas e utilizações do componente do patrimônio
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genético e seus produtos derivados objetos do acesso;

VII - o compromisso do solicitante de apresentar ao IEF os relatórios
e as demais publicações que realize com base no patrimônio genético
e seus produtos derivados objetos do acesso;

VIU - o compromisso do solicitante de informar previamente à
SEMAD sobre a possibilidade de obtenção de produtos ou processos
novos ou distintos daqueles objetos do contrato, os quais importarão
em novo contrato de acesso;

IX - o compromisso do solicitante de apresentar à SEMAD relatórios
periódicos dos resultados alcançados;

X - o compromisso do solicitante de postular prévia autorização do
COPAM para a transferência ou a movimentação do componente do
patrimônio genético e seus produtos derivados para fora das áreas
designadas para o procedimento de acesso;

Xl - a obrigação de depósito obrigatório de amostras do componente
do patrimônio genético e seus produtos derivados objetos do acesso,
incluindo todo o material associado, em instituição designada pelo
IEF, com expressa proibição de saída do Estado de amostras únicas;
XII - a indicação dos mecanismos de captação, distribuição,

movimentação e transferência das amostras;
XIII - os eventuais compromissos de sigilo, pelas partes

contratantes, sobre aspectos que envolvam direitos de propriedade
intelectual;

XIV - os eventuais compromissos de exclusividade de acesso em
favor do solicitante, sempre que estejam de acordo com a legislação
estadual e nacional sobre a livre concorrência;

XV - o oferecimento de garantia que assegure o ressarcimento, em
caso de descumprimento das estipulações do contrato por parte do
solicitante;

XVI - a inserção de cláusula de indenização por responsabilidade
contratual, extracontratual e por danos ao meio ambiente;

XVII - a submissão às normas estaduais e federais, em especial às
de controle sanitário, biossegurança, de proteção do meio ambiente e
aduaneiras;

XVIII - a disponibilização à SEMAD do conhecimento gerado e das
informações resultantes dos trabalhos desenvolvidos;

XIX - a participação do Estado nos benefícios econômicos, sociais e
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ambientais dos produtos e processos derivados das atividades de
acesso.

Art. 17 - O contrato de acesso terá a duração de 5 (cinco) anos,
contados da data da assinatura, podendo ser renovado por períodos
definidos em cada caso.

Parágrafo único - O Estado poderá rescindir o contrato de acesso a
qualquer tempo, se violadas as disposições desta lei.

Art. 18 - Atendido o zoneamento ecológico do Estado, poderá ser
requerida autorização e celebrado contrato provisório de acesso em
áreas definidas pelo IEF, com a dispensa do cumprimento do disposto
no inciso III do art. 90 desta lei, desde que:

- tenha o contrato a duração de, no máximo, 2 (dois) anos, proibida
a prorrogação;

II - haja previsão de relatório circunstanciado da bioprospecção
realizada, entregue à SEMAD até 180 (cento e oitenta) dias do
término do contrato e mantido em sigilo durante o prazo de 1 (um)
ano, contado do término do contrato;

III - haja proibição da utilização comercial de produtos ou processos
obtidos em decorrência do contrato;

IV - haja proibição de acesso a componente do patrimônio genético
encontrado na área.

Parágrafo único - O contratante terá prioridade para receber
autorização e firmar contrato de acesso a componente do patrimônio
genético prospectado na área, podendo exercê-la no prazo de 1 (um)
ano da data do término do contrato provisório.

Art. 19 - O acesso a componente do patrimônio genético em terras
indígenas depende de consentimento prévio e informado da
respectiva comunidade e de prévia comunicação ao órgão oficial de
assistência ao índio.

§ 10 - O trabalho desenvolvido em terra indígena depende de
consentimento prévio e informado da respectiva comunidade, como
forma de preservar os costumes, as tradições e as riquezas naturais
do povo indígena.

§ 20 - E nulo o consentimento obtido com violação dos preceitos da
organização tradicional da comunidade indígena.

Art. 20 - Constitui direito da comunidade indígena todo e qualquer
conhecimento tradicional que detenha, em especial sobre as
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características ou propriedades de ecossistemas e hábitats
naturais, espécies vivas, vegetais ou animais, microorganismos,
fármacos e essências naturais ou quaisquer recursos ou processos
biológicos ou genéticos objetos de propriedade intelectual.

Parágrafo único - Os conhecimentos tradicionais indígenas poderão
ser utilizados por terceiros, mediante remuneração, para aplicação em
pesquisas científicas que tenham finalidade industrial ou comercial.

Art. 21 - Poderão ter tratamento confidencial os dados e as
informações contidos na solicitação, na proposta, na autorização e no
contrato de acesso que possam ser objeto de uso comercial
fraudulento por parte de terceiros, salvo quando seu conhecimento
público seja necessário para proteger o interesse coletivo ou o meio
ambiente.

§ 1 0 - Para os efeitos deste artigo, o solicitante apresentará
requerimento circunstanciado, que será objeto de publicação.

§ 20 - As informações confidenciais ficarão em poder da autoridade
competente, sendo vedada sua divulgação, salvo com ordem judicial.

§ 30 - São públicas as informações a que se referem os incisos 1, IV
e V do art. 90 desta lei.

Art. 22 - O Estado poderá celebrar convênios com a Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG - ou com centros de pesquisa
estaduais ou federais para a execução de contratos de acesso
previstos nesta lei.

Art. 23 - E nulo o contrato que infringir esta lei, podendo a nulidade
ser decretada de ofício pela SEMAD ou a requerimento de qualquer
pessoa.
Art. 24 - O titular do direito de acesso responderá,

independentemente de culpa, pelos danos causados a componente do
patrimônio genético

Capítulo V
Dos Contratos Conexos de Acesso

Art. 25 - São contratos conexos de acesso aqueles necessários á
implantação e ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao
acesso a componentes do patrimônio genético, e que sejam
celebrados entre o solicitante e:

- o proprietário ou possuidor de sítio onde se localize o componente
do patrimônio genético;
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II - a instituição pública ou privada que sirva de apoio nacional

para as atividades de acesso, envolvendo obrigações que não devam
fazer parte do contrato de acesso.

Parágrafo único - Os contratos conexos estipularão uma
participação justa e eqüitativa para as partes referidas neste artigo nos
benefícios resultantes do acesso a componente do patrimônio
genético.

Art. 26 - A celebração do contrato conexa não autoriza o acesso a
componente do patrimônio genético e seu conteúdo e se subordina ao
disposto no contrato de acesso e ao estabelecido nesta lei.

Art. 27 - Os contratos conexos terão cláusula suspensiva, ficando
condicionado seu cumprimento à execução do contrato de acesso.

Art. 28 - Sem prejuízo do cumprimento do contrato conexo, a
instituição pública ou privada de apoio nacional está obrigada a
colaborar com a SEMAD no acompanhamento e no controle de
atividades de acesso.

Parágrafo único - A instituição a que se refere este artigo deverá
apresentar relatórios de suas atividades, na forma determinada pela
autoridade pública.

Art. 29 - A nulidade do contrato de acesso atinge o contrato conexo.
§ 1° - A SEMAD poderá rescindir o contrato de acesso quando for

declarada a nulidade do contrato conexo, sendo este indispensável à
realização do acesso.

§ 20 - A modificação, a suspensão, a rescisão ou a resolução do
contrato conexo poderá importar na modificação, na suspensão, na
rescisão ou na resolução do contrato de acesso pela SEMAD, desde
que afete de maneira substancial as condições deste último.

Capítulo VI
Da Execução e do Acompanhamento dos Contratos de Acesso

Art. 30 - Os procedimentos de acesso contarão com o
acompanhamento de instituição técnico-científica brasileira de
reconhecido conceito na área objeto do procedimento, aprovada pelo
COPAM e designada pela SEMAD.

Parágrafo único - A instituição designada responde solidariamente
pelo cumprimento das obrigações assumidas pela pessoa física ou
jurídica autorizada a desenvolver os trabalhos.

Ari. 31 - Caberá ao IEF, em conjunto com a instituição designada
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para o acompanhamento dos trabalhos, acompanhar o
cumprimento dos termos da autorização e do contrato de acesso,
diligenciando para que:

- o acesso seja feito exclusivamente a componente do patrimônio
genético e seus produtos derivados autorizados, quando não for o
caso de contrato provisório, e na área estabelecida;

II - sejam conservadas as condições ambientais da região onde se
desenvolvem os trabalhos;

III - haja permanente participação de um especialista da instituição
supervisora, custeado pelo contratante;

IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do
destino das amostras coletadas;

V - sejam entregues amostras das espécies coletadas para
conservação "ex situ", em instituição designada pelo IEF.

Capítulo VII
Da Compensação Financeira

Art. 32 - Sem prejuízo da remuneração e dos benefícios contratados
entre o solicitante, os provedores de conhecimentos tradicionais e os
signatários dos contratos conexos, fica assegurada ao Estado justa
compensação financeira ou em direitos de comercialização, nos
contratos de acesso firmados por intermédio da SEMAD.

§ 1°- Será criado, por meio de lei, o Fundo Estadual da Diversidade
Biológica, para depósito dos recursos a que se refere este artigo, a
crédito do IEF.

§ 20 - Os recursos do Fundo serão destinados à conservação da
biodiversidade no Estado.

Capítulo VIII
Das Disposições Gerais sobre os Contratos de Acesso

Art. 33 - As permissões, as autorizações, as licenças, os contratos e
os demais documentos referentes a pesquisa, coleta, obtenção,
armazenamento, transporte ou outra atividade similar ao acesso a
componente do patrimônio genético, vigentes na data da publicação
desta lei, não têm força de autorização para esse fim.

Art. 34 - As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver
trabalhos de acesso a componente do patrimônio genético ficam
obrigadas a comunicar à SEMAD quaisquer informações referentes ao
transporte do material coletado, sendo responsáveis civil, penal e
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administrativamente pelo uso ou pelo manuseio inadequado desse
material e pelos efeitos nocivos de sua atividade.

§ l O - Fica proibida a remessa de amostras únicas para o exterior
sem observância dos dispositivos relativos ao depósito obrigatório de
amostras de cada componente do patrimônio genético ou seu produto
derivado que tenham sido objeto de acesso.

§ 2° - A violação do disposto no parágrafo anterior importa em
aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 47 desta
lei.

Art. 35 - E vedado o uso de componente do patrimônio genético e
seus produtos derivados para fins de pesquisa, conservação ou
aplicação industrial ou comercial que não tenham sido objeto de
acesso segundo as disposições desta lei.

Art. 36 - Os depositantes de criações passíveis de proteção por
direitos autorais, propriedade industrial e de proteção de cultivares ou
outra modalidade de propriedade intelectual que tenham como base
componente do patrimônio genético ou conhecimento tradicional e as
tradições culturais ou artísticas de populações tradicionais ou locais
ou de comunidades indígenas apresentarão documento de aprovação
da criação e, se oriundos de outro país, sua conformidade com as leis
do país de origem.

Capítulo IX
Do Acesso ao Patrimônio Genético em Condições "Ex Situ"

Art. 37 - O Estado poderá firmar contratos de acesso a componente
do patrimônio genético que esteja depositado em centros de
conservação "ex situ" localizados em seu território.

Parágrafo único - Aplicar-se-ão, no que couber, ao regime de acesso
ao patrimônio genético em condições "ex situ" as disposições relativas
ao acesso em condições In situ".

Art. 38 - Os acordos de transferência de material ou análogos entre
centros de conservação "ex situ" ou estes centros e terceiros,
internamente ou mediante importação ou exportação, constituem
modalidades de contrato de acesso.

Parágrafo único - Os acordos previstos neste artigo serão válidos
desde que compatíveis com as condições pactuadas no primeiro
contrato de acesso ao recurso transferido.

Capítulo X
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Da Proteção do Conhecimento Tradicional Associado a

Componente do Patrimônio Genético
Art. 39 - O Estado reconhece e protege o direito das comunidades

locais de se beneficiarem coletivamente por suas tradições e por seus
conhecimentos e de serem compensadas pelo acesso aos recursos
biológicos e a componentes do patrimônio genético, com referência a
direitos de propriedade intelectual ou de outros mecanismos.

Parágrafo único - A proteção aos conhecimentos, às inovações e às
práticas desenvolvidas mediante processos cumulativos de
conservação e melhoramento da biodiversidade nos quais não seja
possível identificar um responsável direto por sua geração obedecerá
a regras específicas para direitos coletivos de propriedade intelectual.

Art. 40 - Fica assegurado às comunidades locais o direito de não
permitir a coleta de recursos biológicos e de componentes do
patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional em seu
território, assim como o de exigir restrições a essas atividades fora de
seu território, quando ameaçarem a integridade de seu patrimônio
natural ou cultural.

Capítulo Xl
Do Desenvolvimento e da Transferência de Tecnologia

Art. 41 - O Estado desenvolverá tecnologias sustentáveis para o uso
e o melhoramento de espécies, estirpes e variedades autóctones e
dará prioridade a usos e práticas tradicionais dentro dos territórios das
comunidades locais.

Art. 42 - Será permitida a utilização de biotecnologias estrangeiras
sempre que atendam a esta lei e às demais normas sobre
biossegurança, desde que o interessado assuma integralmente a
responsabilidade por danos à saúde, ao meio ambiente ou às culturas
locais.

Art. 43 - Serão criados mecanismos para assegurar e facilitar aos
pesquisadores nacionais o acesso e a transferência de tecnologias
pertinentes para conservação e utilização sustentável da diversidade
biológica ou que utilizem componente do patrimônio genético, desde
que não causem danos ao meio ambiente e cultural do Estado.

Art. 44 - Em caso de tecnologias sujeitas a patentes ou outros
direitos de propriedade intelectual, serão adotados procedimentos de
acesso e de transferência de tecnologia que garantam proteção
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adequada a esses direitos.

Capítulo XII
Das Infrações Administrativas e das Penalidades

Art. 45 - Considera-se infração administrativa contra o patrimônio
genético ou o conhecimento tradicional associado toda ação ou
omissão que viole as normas desta lei, de seu regulamento.

§ 1° - As infrações a esta lei, ao seu regulamento e às normas dele
decorrentes serão, a critério do COPAM, classificadas em leves,
graves e gravíssimas.

§ 2° - O regulamento desta lei fixará o procedimento administrativo
para aplicação de penas e elaboração das normas técnicas
complementares, bem como estabelecerá os critérios para:

- a classificação de que trata o § 1  deste artigo;
II - a imposição de pena;
III - o cabimento de recurso, seus efeitos e os prazos de

interposição.
Art. 47 - Sem prejuízo das cominações cíveis e penais cabíveis, aos

infratores desta lei, de seu regulamento e das normas dela
decorrentes, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- advertência por escrito;
II - apreensão preventiva do recurso coletado, bem como de

materiais e equipamentos utilizados na ação irregular;
III - multa de 379,11 (trezentos e setenta e nove vírgula onze) a

70.000 (setenta mil) UFEMGs, observado o disposto no artigo anterior;
IV - suspensão do registro, da permissão, da licença ou da

autorização de acesso ao componente do patrimônio genético;
V - revogação da permissão, da autorização ou da licença para

acesso ao componente do patrimônio genético;
VI - apreensão do componente do patrimônio genético coletado,

bem como dos materiais e dos equipamentos utilizados na ação
irregular;

VII - embargo da atividade;
VIII - destruição ou inutilização do produto;
IX - intervenção no estabelecimento.
Art. 48 - O produto da arrecadação de multa aplicada pelo IEF ou

pelo COPAM constituirá receita do órgão seccional vinculado à
SEMAD responsável pela autuação e pelo respectivo processo
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administrativo.

Art. 49 - O IEF poderá instituir emolumentos e outros valores
pecuniários necessários à aplicação desta lei, observado o disposto
no art. 9° da Lei n°12.585, de 17 de julho de 1997.

Capítulo XIII
Das Disposições Finais

Art. 50 - O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -
encaminhará ao Governador do Estado proposta de criação de uma
Câmara Especializada de Acesso a Componente do Patrimônio
Genético, com participação de representantes das Secretarias de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Ciência e
Tecnologia, encarregada de propor diretrizes ao COPAM e assessorá-
lo em suas funções de licenciamento, controle, coordenação,
supervisão e avaliação do desenvolvimento das atividades de acesso
a componente do patrimônio genético e seus produtos derivados.

Art. 51 - Para as providências cabíveis, o IEF remeterá ao Ministério
Público os autos de infração decorrentes da aplicação desta lei.

Art. 52 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o
Estado poderá celebrar convênios, ajustes e instrumentos congêneres
com órgãos e entidades públicos e privados.

Art. 53 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 54 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
(a que se refere o art. 5 0 da Lei n° , de de 2000)

Das Definições
Acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de

componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica,
de desenvolvimento tecnológico, de bioprospecção ou de
conservação, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza.

Acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de
informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva
associada ao patrimônio genético de comunidade indígena ou de
comunidade local, para fins de pesquisa científica e de
desenvolvimento tecnológico, visando a sua aplicação industrial ou de
outra natureza.
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Biotecnologia: qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas

biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou
modificar produtos ou processos para utilização específica.

Centro de conservação "ex situ": entidade reconhecida pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia que coleciona e
conserva os componentes de diversidade biológica fora de seus
hábitats naturais.

Comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de
comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que
se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes
próprios e que conserva suas instituições sociais e econômicas.

Condições "ex situ": manutenção de amostra de componente do
patrimônio genético fora de seu hábitat natural, em coleções vivas ou
mortas.

Condições In situ": condições em que os recursos genéticos
existem em ecossistemas e hábitats naturais e, no caso de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características.

Conhecimento tradicional associado: informação ou prática
individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade
local, com valor real ou potencial, associada ao património genético.

Consentimento prévio e informado: manifestação expressa de
concordância antes da realização da bioprospecção, com base em
anterior conhecimento sobre todos os fatores de risco e o proveito da
atividade de prospecção, das condições do contrato e dos benefícios
sobre a comercialização do produto encontrado.

Contrato de acesso: acordo entre a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e as pessoas,
físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e as condições para o
acesso aos recursos genéticos, incluindo, obrigatoriamente, a
repartição de benefícios e o acesso e a transferência de tecnologia, de
acordo com o previsto nesta lei.

Diversidade biológica: variedade de organismos vivos de todas as
origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, os
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem
parte, bem como a diversidade dentro de espécies, entre espécies e
de ecossistemas.
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Diversidade genética: variedade de genes e genótipos entre as

espécies e dentro delas, a parte ou o todo da informação genética
contida nos recursos biológicos.

Ecossistema: um complexo dinâmico de comunidades vegetais,
animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico, que interagem
como uma unidade funcional.

Erosão genética: perda ou diminuição da diversidade genética, por
ação antrópica ou por causa natural.

Espécie domesticada: espécie em cujo processo de evolução influiu
o ser humano para atender suas necessidades, estando nela incluídas
espécies, variedades e raças em diferentes estágios de domesticação.

Material genético: todo material de origem vegetal, animal,
microbiana ou outra que contenha unidades funcionais e
hereditariedade.

Patrimônio genético: informação de origem genética, contida no todo
ou em parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, em
substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em
condições In situ", inclusive domesticada, ou mantidos em coleções
"ex situ", desde que coletados em condições In situ", no território do
Estado de Minas Gerais.

Patrimônio genético nativo: aqueles do território do Estado que não
sofreram nenhuma interferência antrópica de sua variabilidade
genética.

Princípio da ação preventiva: a atividade de prospecção deve
orientar-se no sentido de não produzir danos ao meio ambiente e não
considerar a possibilidade de repará-lo.

Princípio da prudência: somente se pode realizar atividade cuja
dimensão do impacto ambiental seja conhecida e controlada, de modo
a não afetar a variabilidade dos ecossistemas envolvidos.

Princípio da responsabilidade: a atividade potencialmente lesiva ao
meio ambiente gera responsabilidade de reparar os danos e somente
pode ser desenvolvida por pessoa com idoneidade econômico-
financeira para, em sendo necessário, promover a reparação dos
danos causados.

Produto derivado: produto natural isolado de origem biológica ou que
nele esteja estruturalmente baseado ou, ainda, que tenha sido, de
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alguma forma, criado a partir da utilização de um conhecimento
tradicional a ele associado.

Produto sintetizado: substância obtida por meio de um processo
artificial a partir da informação genética ou de outras moléculas
biológicas, incluindo os extratos semiprocessados e as substâncias
obtidas mediante a transformação de um produto derivado por meio
de um processo artificial (hemissístese).

Provedor de conhecimento tradiconal: comunidade ou grupo
capacitado, de acordo com esta lei e por meio de contrato de acesso,
a participar do processo decisório a respeito do provimento do
conhecimento tradicional que detém.

Provedor de patrimônio genético: entidade capacitada, de acordo
com esta lei e por meio de contrato de acesso, a participar do
processo decisório a respeito do provimento do patrimônio genético,
do material genético ou de seus produtos derivados.

Recursos biológicos: compreende recursos genéticos, organismos
ou partes destes, populações ou qualquer outro componente biótico
de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a
humanidade.

Recursos genéticos: material genético de valor real ou potencial.
Repartição de benefícios: compreende as medidas para promover e

antecipar o acesso prioritário aos resultados de pesquisa e
desenvolvimento, de comercialização ou de licenciamento derivados
do uso de patrimônio genético provido, o acesso e a transferência de
tecnologia relacionada a patrimônio genético, incluindo biotecnologia,
e a participação em atividades de pesquisa e desenvolvimento
relacionadas a recursos biológicos.

Uso sustentável: utilização de componentes da diversidade biológica
de modo e em ritmo tais, que não levem, no longo prazo, à diminuição
da diversidade biológica, mantendo, assim, seu potencial para atender
às necessidades e às aspirações das gerações atuais e futuras.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.981/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que
especifica.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na
forma apresentada.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes estabelecidos no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o projeto, o imóvel objeto de doação constitui-se de

terreno com área de 2.000m2, no qual se pretende abrigar as
instalações do Posto de Apoio ao Programa de Saúde da Família -
PSF - da zona rural, onde ocorrerão encontros comunitários e
atividades religiosas. Além disso, o imóvel será revertido 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 na lei.

Importa ressaltar que a Secretaria da Educação, à qual está
vinculado o imóvel, manifestou-se favoravelmente à sua doação, visto
não possuir projetos para sua utilização e levando-se em conta a
legítima pretensão do município.

E conveniente também frisar que o imóvel continuará pertencendo
ao patrimônio público, passando, tão-somente, da esfera estadual
para a municipal. Desse modo, quanto à repercussão financeira da
proposição, questão que nos compete examinar, constatamos que a
transferência de domínio do imóvel não envolve desembolso de
recursos, não havendo, assim, óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à aprovação do projeto de lei.

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

1.981/2002, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio -

Antônio Carlos Andrada - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.987/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n°
1.98712002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capetinga o imóvel que especifica.
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Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de

Constituição e Justiça, esta não encontrou óbice à sua tramitação e
apresentou-lhe o Substitutivo n° 1.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Capetinga, com área de 2.000m2, o qual se destina à
manutenção da Escola Municipal Jardim Encantado.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 0 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei
orçamentária.

E relevante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.987/2002 no 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.007/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a proibição do repasse do valor recolhido, em razão da
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cobrança de multas, às empresas privadas, e sobre a divulgação
dos valores arrecadados e dá outras providências.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Posteriormente, foi o projeto

enviado à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua
aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de
sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a proibição do repasse do

valor recolhido em razão da cobrança de multas às empresas
privadas, e sobre a divulgação dos valores arrecadados.

As empresas encarregadas do fornecimento, da instalação e da
operação dos equipamentos detectores de velocidade são
remuneradas de forma variável, uma vez que esta é calculada com
base em percentuais do montante das multas aplicadas.

As reclamações da população acerca da cobrança de multas
apontadas pelos aparelhos são inúmeras e, conforme parecer
proferido pela Comissão de Constituição e Justiça, tal fato, aliado à
remuneração variável, pode ensejar desconfiança quanto à isenção da
empresa encarregada da aferição da velocidade estabelecida para a
via fiscalizada.

O texto original do projeto de lei veda o repasse de recursos àquelas
empresas, calculados em percentuais, e não a contratação de
terceiros para a prestação de serviços de fiscalização e aplicação de
multas.

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça
visam adequar a forma de aplicação dos recursos arrecadados,
enquadrando-os na Lei n° 9.503, de 23/9/97, Código Brasileiro de
Trânsito.

A matéria foi amplamente discutida pelas comissões a que foi
anteriormente distribuída. O caráter meritório da proposta e a
ausência de impacto financeiro negativo atendem plenamente ao
disposto no § 1° do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 415/2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal -, e levam-nos a considerar pertinente
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o projeto de lei.

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

2.007/2002 no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dilzon

Meio - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.050/2002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição que ora analisamos objetiva ampliar a divulgação, para

o público usuário do transporte coletivo intermunicipal de passageiros,
da Lei n° 10.419, de1991, que concede passe livre aos deficientes
físicos, mentais, visuais e às pessoas com mais de 65 anos de idade.
O projeto em tela obriga a afixação de cartazes com o inteiro teor da
referida lei em local de fácil visualização nos terminais rodoviários e
nos pontos de parada dos ônibus que fazem esse transporte, além de
estipular as penalidades a que ficam sujeitos os que descumprirem a
determinação.

Argumenta o autor da proposição que a lei, apesar de aprovada
neste parlamento há mais de dez anos e já estar regulamentada pelo
Executivo, vem sendo insistentemente descumprida pelas
concessionárias quanto às gratuidades nela previstas, conforme
denúncias fartamente veiculadas pelos órgãos de imprensa.
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Conforme estatui a Constituição mineira, o transporte rodoviário

estadual de passageiros é serviço público de competência do Estado.
Cabe a este explorá-lo, diretamente ou mediante concessão, e a Lei
n° 7.367, de 2/10178, determina que a exploração e a delegação
desse serviço competem ao DER-MG.

A proposta inicial contém a impropriedade de instituir obrigações
para serviço de competência do município, tendo em vista que, com
exceção do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP
-, localizado em Belo Horizonte e administrado por empresa privada
em virtude de delegação do Estado, a administração de todos os
demais foi atribuída aos municípios, nos termos do Decreto n° 39.904,
de 18/9/98, que deu nova redação ao art. 33 do Decreto n° 32.656, de
14/3/91.

Contudo, a Comissão de Constituição e Justiça, que oportunamente
promoveu acurada análise da matéria, não só não encontrou óbice de
natureza constitucional à proposição, como também, por meio do
Substitutivo n° 1 que apresentou, promoveu as devidas correções, até
mesmo a adequação mencionada no parágrafo anterior.

Ao Estado, como prestador do serviço público de transporte
intermunicipal de passageiros, compete, como gestor que é,
regulamentá-lo de forma a garantir que a sua prestação pelos
concessionários atenda sempre aos interesses públicos, conduta pela
qual se deve pautar a execução de todos os serviços dessa natureza.

Cumpre trazermos a lume que a Carta Estadual prevê o direito da
sociedade de manter-se correta e o portunamente informada de ato,

de plano, ofensa a direito individual ou coletivo. (Grifo nosso.) A
fiscalização dos atos e a devida publicação destes, conforme
mandamento constitucional, estão plenamente atendidos no
Substitutivo n° 1.

Entendemos, dessa forma, que a proposição em análise preenche
uma lacuna, estabelecendo um canal aberto de comunicação entre a
sociedade e o Estado, com o inquestionável benefício do cidadão,
razão pela qual não podemos deixar de acolhê-la.

Conclusão
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

rs



529
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bilac Pinto.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.588/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela é de autoria do Deputado Dinis Pinheiro e tem

por escopo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Gonzaga o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas por esta Comissão, e agora retorna para que o
apreciemos para o 2 0 turno.

Cabe esclarecer que, nos termos do § l°do art. 189 do Regimento
Interno, faremos constar neste parecer a redação do vencido, a ser
formalizada na sua parte final.

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

constitui-se de terreno urbano com área de 2.484m 2, doado ao Estado
em 1954 e que se encontra vinculado à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, embora até o presente não lhe tenha sido dada
nenhuma destinação. Daí, a manifestação desse órgão, favorável á
sua alienação, para que a municipalidade construa ali unidades
administrativas.

No que concerne ao exame dos aspectos financeiros e
orçamentários, reiteramos o afirmado no 1° turno de que 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.

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

1.588/2001 na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.588/2001

Autoriza doação de imóvel que descreve ao Município de Gonzaga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica autorizada doação, ao Município de Gonzaga, do

imóvel denominado Rua Direita com área de 2.484m 2 (dois mil
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quatrocentos e oitenta e quatro metros quadrados) em Gonzaga,
registrado sob o n°5.154, a f Is. 76 do livro 3-J do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de garagem e almoxarifado municipal.

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
descrita no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos

Andrada - Dilzon Meio - Ivair Nogueira - Anderson Adauto.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a TV Libertas, do Município de Pouso

Alegre, pelo transcurso do 100 aniversário de sua criação
(Requerimento n° 3.309/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Padre José Carlos Brandi Aleixo pelo ato
de doação ao Estado de imóvel de sua propriedade (Requerimento n°
3.353/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com a Associação Mineira de Imprensa por sua
iniciativa de propor correção de erro histórico relativo à Inconfidência
Mineira (Requerimento n° 3.354/2002, do Deputado Alberto Pinto
Coelho).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 368v REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Mauro Lobo

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 2.228 e 2.229/2002 - Requerimentos
nos 3.423 e 3.424/2002 - Requerimentos dos Deputados Bené
Guedes, Miguel Martini e Irani Barbosa (2) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Transporte, de
Direitos Humanos e de Administração Pública - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.157 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Irani Barbosa (2);
aprovação - 2 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão
e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.93612002; requerimento do Deputado
Miguel Martini; deferimento; requerimento do Deputado Luiz Fernando
Faria; aprovação; votação do Substitutivo n° 2, salvo emenda e
destaque; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação
das Emendas nos 1 a 3 e 5; rejeição; votação da Emenda n° 4;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 518/99;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação;
votação da Emenda n° 1 ; rejeição - Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.078/2000; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.090/2000;
discurso do Deputado Miguel Martini; encerramento da discussão;
aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Agostinho Patrús - Aílton

Vilela - Ambrôsio Pinto - Amilcar Marfins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 20- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.228/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Criança de

Caldas, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção à Criança de Caldas, com sede nesse município.
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 de 2002.
Bilac Pinto
Justificação: A Associação de Proteção à Criança de Caldas,

entidade sem fins lucrativos, possui como objetivo essencial prestar
assistência efetiva às crianças, de modo sistemático e permanente,
procurando garantir seus direitos essenciais.

Além de se preocupar com o desenvolvimento físico, moral e social
das crianças, procura combater a fome e a pobreza e ajudar na
reabilitação das pessoas portadoras de deficiências.

Ademais, contribui sobremaneira com a saúde pública por meio de
campanhas voltadas para a comunidade, difundindo noções de
higiene e puericultura e oferecendo serviços sociais ao: segmentos
mais necessitados.

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N° 2.229/2002
Declara de utilidade pública o Programa Municipal de Apoio ao

Menor, com sede no Município de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o PROMAM - Programa

Municipal de Apoio ao Menor, com sede no Município de São Gotardo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: O PROMAM, fundado em abril de 1993, é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria,
com sede na localidade de Fazendinha, Município de São Gotardo, e
encontra-se em pleno funcionamento há mais de dois anos.

A referida entidade, de caráter assistencial, desenvolve programas e
atividades educacionais e profissionalizantes, visando a integração da
criança e do adolescente na comunidade e o amparo ao menor; e
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presta relevantes serviços à comunidade de São Gotardo.

Conforme atestado apresentado, a entidade não remunera os
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou
bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores.

A instituição, conforme se verifica na documentação apresentada,
atende os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98; conto, portanto,
com o apoio dos nobres pares desta Casa, para conceder à referida
entidade o título declaratório de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.423/2002, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado

voto de congratulações com o Município de Cristina pelo 1520
aniversário de emancipação político-administrativa. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.424/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à alteração
que menciona, no Anexo 1 do Decreto n°36.104, de 1996.

Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja firmado convênio entre
esta Assembléia e a Secretaria da Justiça para a instalação de
unidade da Defensoria Pública nesta Casa. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Bené Guedes, Miguel Martini e Irani Barbosa (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Transporte, de Direitos Humanos e de Administração
Pública.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, povo que nos vê pela TV Assembléia, público
presente nas galerias e demais companheiros, 13/6/2002 é uma data
extremamente significativa, especialmente para os praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Um
movimento dos praças e dos bombeiros da Polícia Militar eclodiu nas
ruas do Estado de Minas Gerais, em 13/6/97, e completa hoje cinco
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anos. Elaboramos um pronunciamento em homenagem a esse
movimento histórico e passamos agora a lazer a sua leitura. (- Lê:)

"Ano 1792. Local: Vila Rica.
Na manhã do dia 21 de abril, havia uma grande apreensão nos

olhares daqueles que foram às ruas para acompanhar o enforcamento
de Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes. Após o ato de
barbárie e consumado seu enforcamento, não satisfeitos, os súditos
da Coroa portuguesa ainda o esquartejaram, espalhando seus
membros pelos quatro cantos de Vila Rica. Foi assim que a Coroa
portuguesa pôs fim à Inconfidência Mineira. Esse movimento, por sua
vez, sofrera grande influência do iluminismo francês, cujos ideais eram
formados pelo tripé 'igualdade, fraternidade, liberdade'.

Entre os inconfidentes, destacaram-se, além de Tiradentes, Cláudio
Manoel da Costa, Francisco Antônio Lisboa - Alejadinho - e Tomás
Antônio Gonzaga. Tiradentes, que pertencia ao Regimento de
Cavalaria de Minas, andava pelas cidades de Vila Rica, Mariana, São
João dei-Rei e Rio de Janeiro, difundindo seu sonho de liberdade.

Naquela época, o Brasil era explorado por Portugal, que cobrava
impostos cada vez mais abusivos, levando todo o nosso ouro.

Não suportando as injustiças cometidas contra o povo, Tiradentes, o
grande patrono cívico da Nação brasileira, idealizou com seus
companheiros a Inconfidência Mineira, numa tentativa de buscar a
liberdade e a soberania do nosso País.

A mobilização do povo ajudou a construir a história de Minas e do
Brasil.

Nesse contexto, gostaria de ressaltar que a Polícia Militar de Minas
Gerais sempre ajudou a trilhar esse caminho, pois sua história
confunde-se com a própria história de Minas Gerais.

Registro aqui o meu apreço, carinho, respeito e eterna gratidão por
ter pertencido à milícia de Tiradentes.

Neste instante, quero registrar nos anais desta Casa os meus
parabéns aos praças da Polícia Militar pelo quinto aniversário do
movimento histórico que eclodiu nas ruas deste Estado em 13/6/97.

Um movimento legítimo, ordeiro, pacífico e que, acima de tudo,
resgatou a dignidade do trabalhador que clamava por justiça e direito
à cidadania. Foi assim que, pela primeira vez na história, os praças
transpuseram os muros dos quartéis.
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Registro o mais puro sentimento de uma classe que, relegada por

muitos anos, permaneceu enclausurada nos quartéis, onde a tão
falada Constituição Cidadã do Dr. Ulisses Guimarães sequer
conseguia adentrar. Enquanto nossos irmãos suicidavam-se devido à
pressão exercida pelo famigerado Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar, prisões arbitrárias eram impostas, parcos vencimentos eram
pagos àqueles cuja missão precípua era dar segurança ao cidadão
mineiro. As mais diversas formas de injustiça foram praticadas por um
Governo que, deitado em berço esplêndido, na zona sul da Capital
mineira, testemunhava seus servos passarem fome e humilhação.
Chegou-se ao ponto de um companheiro - Soldado Jaime - cometer
suicídio em 1995, por ter furtado duas latas de leite em pó para
alimentar seus filhos.

Mas os filhos de Minas ergueram sua voz! Após irem às ruas gritar,
desabafar e suplicar por justiça, ainda enfrentaram a insensatez de
um governante, de nome Eduardo Azeredo, que praticou barbárie tão
grave quanto a que foi praticada pela Coroa Portuguesa, manchando
de sangue, mais uma vez, a história mineira.

Agradeço aos meus pares que entenderam o grande erro cometido
no passado e ajudaram a encontrar solução pacífica para o problema.

Também manifesto gratidão ao Dr. Itamar Franco, que apoiou a
decisão da Assembléia mineira, concedendo anistia aos praças da
Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar.

Registro também os mais profundos e sinceros sentimentos pela
perda do amigo e eterno companheiro Cabo Valério, a quem pude
homenagear apresentando um projeto de lei que cria a Medalha Cabo
Valério, em tramitação nesta Casa.

Espero que a data de 13/6/97 jamais se apague da memória de
nossos milicianos e, principalmente, do povo mineiro.

Que os filhos de Minas continuem erguendo a voz!"
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo que nos

assiste pela TV Assembléia, esta é uma data que consideramos de
extremo valor para esses milicianos que ao longo dos anos sofreram
tantas retaliações, tantas pressões dentro dos quartéis, enquanto
todos aqui fora usufruíam rotineiramente dos direitos consagrados na
Constituição Federal promulgada em 1988. Infelizmente, essa
Constituição, que todos chamavam de Constituição Cidadã, não
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conseguia ultrapassar os muros dos quartéis. Portanto,
entendemos que esse movimento ocorrido em 13/6/97 é como se
fosse o das Diretas-Já, ocorrido em 1984, quando o povo brasileiro foi
às ruas clamar por cidadania, liberdade de expressão, inviolabilidade
da vida privada e todos os direitos assegurados pelo art. 5 0 da
Constituição Federal.

Naquele momento, o povo sabia o que queria, pois o País tinha
passado por um governo ditatorial, conduzido a ferro e fogo, com o
instituto do chamado AI-5, que dissolveu os Poderes, centralizando
tudo nas mãos de um General que possou a presidir o Brasil. O povo
foi às ruas, em 1984, clamar por seus direitos e, mobilizado,
conseguiu, em 1988, através de uma Assembléia Constituinte, votar
uma Constituição Cidadã. Mas os militares estaduais ficaram
relegados ao último plano. E isso porque, implantado o regime militar,
vários Deputados, Senadores, Vereadores, membros da União
Nacional dos Estudantes foram cassados, exilados, perseguidos. Na
hora de os constituintes escreverem a Carta Maior, a palavra "militar"
pesava muito. E os militares ficaram sem uma série de direitos
porque, infelizmente, não há "habeas corpus" para prisão
administrativa. Os militares, enclausurados nos quartéis, continuaram
sofrendo todos os absurdos, pois sequer podiam recorrer ao Poder
Judiciário, tendo em vista o fato de o próprio Ministério Público dizer
que não poderia atuar, já que não caberia "habeas-corpus" para
prisões administrativas. Enquanto o povo ia às ruas, em 1984, os
praças da PMMG conseguiram dar seus primeiros passos para a
democracia, para a liberdade, em 13/6/97. Essa é uma data histórica,
de extrema relevância para o povo mineiro, porque, a partir do
momento em que esses policiais tiveram a coragem de ir às ruas
clamar por seus direitos, a segurança pública mineira tomou novo
rumo, nova direção. A medida que esse cidadão mineiro, miliciano da
Milícia de Tiradentes, do patrono cívico brasileiro, teve a oportunidade
de expor sua situação, houve uma grande mudança, compreendida
por toda a população. Um sociólogo, de cujo nome não me recordo,
disse: "A população prefere uma polícia rebelde e insurreta a uma
policia corrupta e obediente". Essa frase diz tudo, porque a polícia
pode ser rebelde, insurreta, mas prefere ir às ruas clamar por justiça,
por melhores salários, por melhor tratamento, por democracia, a ser
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obediente e corrupta. Foi o que os praças da PMMG fizeram á
época. Sinto-me honrado em ocupar a tribuna da Casa do povo, da
maior expressão da liberdade, do Poder Legislativo mineiro, para fazer
este pronunciamento, relembrando o movimento grevista, porém
legítimo, ordeiro e pacífico, cujo objetivo era buscar a cidadania
daqueles que ficaram esquecidos e humilhados dentro dos quartéis.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficam os nossos agradecimentos a
todos aqueles que, no dia 13/6/97, compareceram às ruas num
movimento cívico, num movimento patriótico de uma população que
precisava dos Poderes constituídos. Fico feliz em saber que esta
Casa, no dia 2/6/99, votou e promulgou a Emenda à Constituição n°
39, beneficiando todos aqueles que participaram do movimento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica aqui o eterno agradecimento
deste Deputado aos meus pares, que, certamente, com inteligência e
sensibilidade, conseguiram entender aquele momento e votaram
"sim", pela anistia dos nossos companheiros. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

antes de iniciar a minha intervenção nesta tribuna, gostaria de
parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues por ter ocupado a tribuna
para se lembrar desse fato histórico de Minas Gerais. Nobre
Deputado, queria complementar as suas palavras dizendo que aquilo
foi um presságio com relação ao problema que estamos vivendo na
segurança pública. Na verdade, as praças, aqui em Minas Gerais, já
alertavam para a situação em que vivia não apenas a categoria
profissional, mas o País como um todo. Elas alertavam a sociedade
para o fato de que o problema da segurança pública já necessitava de
uma prioridade que não vinha e que não vem sendo dada.

Quero parabenizar o Deputado, lembrando esse dia não apenas do
ponto de vista do resgate histórico, da qualidade de vida das praças,
mas, fundamentalmente, do significado que teve como advertência
para uma situação de criminalidade muito grande no País, fruto da alta
concentração de renda.

Sr. Presidente, subo a esta tribuna para falar um pouco da
segurança pública também, para falar um pouco desse desnível na
distribuição de renda, da desigualdade social. Mas quero falar disso
fazendo uma homenagem, que estamos devendo aqui na Assembléia
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Legislativa, ao jornalista Tim Lopes, que foi brutalmente
assassinado quando procurava mostrar à sociedade brasileira esta
guerra civil não declarada em que vive o nosso País. Os números são
assustadores, mas o jornalista não queria mostrar apenas os
números; ele queria retratar, com imagens, a crueldade desse
submundo a que grande parcela do povo brasileiro está submetida.
Pesquisas recentes demonstraram que, em Minas Gerais, 25% do
nosso povo vive em estado de indigência. Se extrapolarmos para o
âmbito nacional, esses dados aumentam: 1/3 da população vive em
indigência no Brasil. E muita coisa. Isso é fruto de uma situação
econômica que, ao invés de incluir a maioria do nosso povo no
mercado de trabalho, dando empregos, com um sistema educacional
justo, desde a educação infantil até o 30 grau, obriga 1/3 da nossa
população a viver em condições indignas. E é exatamente essa
parcela que está sujeita a uma maior falta de segurança, a níveis de
vida deteriorados. Essa parcela está sujeita a conviver com o tráfico
de drogas e com a exploração sexual de crianças e adolescentes,
além de outras misérias instituídas pelo sistema capitalista no Brasil,
especialmente pelo modelo de globalização econômica imposto ao
nosso povo com a subserviência do Governo Fernando Henrique
Cardoso.

Mas, Sr. Presidente, era exatamente isso que o jornalista Tim Lopes
procurava mostrar: o submundo e a marginalização de uma parcela
significativa da sociedade, atingindo brutalmente o povo brasileiro.
Abordava dois temas que esta Assembléia já abordou nesta
legislatura, com a minha contribuição e a de outros Deputados, que
sempre tentamos traçar em Minas Gerais o quadro da influência do
tráfico de drogas na parcela dos excluídos da sociedade brasileira e
também da exploração sexual de crianças e adolescentes.

O motivo dessas mazelas é o mesmo. Não temos imagens para
mostrar agora, já que seriam exibidas a partir de uma série de
reportagens que Tim Lopes preparava, a fim de exemplificar para o
povo brasileiro o que os números das pesquisas friamente apontam,
portanto, usarei os próprios números, que, por si só, são
assustadores. Talvez não choquem tanto quanto as imagens que o
jornalista secretamente filmava, mas são frutos do estado de miséria e
da desigualdade social profunda.
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Alguns números demonstram o grau de absurda concentração de

riqueza, não só no Brasil como também no mundo. As 225 pessoas
mais ricas do mundo concentram 47% da riqueza mundial. Pessoas, e
não, famílias. Esse é um dado assustador da desigualdade social.
Três pessoas superam o produto interno bruto de 48 países. Os 20%
mais ricos, no Brasil, são responsáveis por 86% do que se gasta no
País. Em contrapartida, os 20% mais pobres gastam 1,86%. E uma
concentração de renda que não se justifica e que, por si só,
demonstra como 113 da população brasileira é colocada no mundo da
exclusão social.

Se consideramos esses dados, fica fácil perceber como é fértil o
terreno para que o narcotráfico e a exploração sexual da criança e do
adolescente, entre outras mazelas, cresçam e germinem facilmente. O
terreno da desigualdade social e do desespero é muito fértil.

O jornalista Tim Lopes trabalhava exatamente para demonstrar isso,
com imagens que pudessem, chocando a sociedade brasileira,
evidenciar a necessidade de mudança. Infelizmente, não tivemos
acesso a essas imagens, pois foi brutalmente assassinado por
pessoas que estão vivendo do mundo do crime organizado e
necessitando escondê-lo, para que a reação da nossa população não
seja tão grande a ponto de fazer com que mudanças profundas
acabem por ocorrer. Essas imagens, que não vimos, são retratadas,
muitas vezes, em números. Quando relatamos a CPI do Narcotráfico,
em que o Deputado Sargento Rodrigues, que me precedeu, foi um
dos sub-relatores e em que os Deputados Marcelo Gonçalves e José
Henrique foram grandes colaboradores, escrevemos que 20 mil
pessoas, em Belo Horizonte, vivem do dinheiro proveniente do tráfico
de drogas. Mães de família e crianças levam maconha e cocaína de lá
para cá, para alimentar o próprio vício e para sustentar a sua família.
Essas pessoas fazem parte de um submundo, onde o crime
organizado cresce em um terreno fértil.

Esses dados da CPI do Narcotráfico assustaram o Brasil todo, pela
brutalidade dos crimes, já que daí brota a violência. Comecei a
presidir uma Comissão Especial que averigua a questão da
exploração sexual da criança e do adolescente. As crianças são
submetidas a uma exploração econômica. Ontem, na Comissão de
Direitos Humanos, por solicitação do Deputado Márcio Kangussu para
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que escutássemos na Capital o que havia sido dito em ltaobim,
houve audiência pública. Ouvimos a repetição de um relato do que
acontece no vale do Jequitinhonha, à beira da BR-1 16, na Rio-Bahia,
em várias cidades. O exemplo de ltaobim talvez seja o mais cruel.
Crianças de 9, 10 e 11 anos são obrigadas a fazer sexo, por R$0,50,
com os caminhoneiros, sendo chamadas de grupo dos cinqüentinha,
com a aquiescência das mães. Há também outros grupos, como os
das pedintes, que são falsas empregadas domésticas, menores que,
por R$40,00, passam um mês sendo exploradas sexualmente. Esse é
o único sustento das suas famílias. A bolsa-escola tem chegado ao
Jequitinhonha a passos muito curtos. Essa realidade demonstra a
desigualdade social existente no Brasil. O jornalista Tim Lopes
desejou agraciar-nos com essas imagens, para que refletíssemos
sobre a necessidade da mudança. Eu, como relator e, depois, como
Presidente dessa Comissão, e os diversos Deputados, em várias das
suas atuações no parlamento, extrapolamos os limites dos ares
refrigerados da nossa Casa Legislativa em nosso trabalho de ir às
ruas para descobrir o que é necessário mudar no Brasil. Parabéns,
Tim Lopes, pelo seu trabalho! Fica registrada a minha homenagem e,
creio, a de toda a Assembléia Legislativa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado
Rogério Correia, parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento.
Certamente a lembrança do trabalho investigativo do jornalista Tim
Lopes foi mais um grande recado às autoridades brasileiras,
principalmente à sociedade como um todo. Cumprimento V. Exa. pelo
tema abordado, por ser de extrema validade, a fim de que possamos
discutir e buscar uma saída para essas questões. V. Exa. abordou o
tema da violência, com sua série de causas: a fome, o desemprego e
a miséria, levando-o a uma segunda comissão - já que participamos
juntos da CPI do Narcotráfico -, que investiga a exploração sexual
infantil.

A fome e a miséria, a má distribuição de renda e principalmente o
desemprego, neste País, vêm causando a violência, como disse.
Certamente teremos muito mais tempo para discutir essa questão, em
outro momento, outro fórum, a fim de que possamos, juntos,
apresentar soluções que venham a minimizar essa situação e,
principalmente, cobrar do Poder Executivo Estadual e Federal as
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questões de sua competência que precisam ser executadas.
Portanto, receba os nossos cumprimentos pelo seu pronunciamento
nesta tarde. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues. Que as imagens - a que não tivemos acesso - da
reportagem que estava sendo preparada pelo jornalista Tim Lopes,
mesmo que não as enxerguemos, fiquem na memória, para lembrar-
nos da necessidade de mudanças neste País. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.157, ex-Projeto de Lei n° 1.729/2001, do
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a negociação de créditos de
que trata a Lei n° 13.439, de 30/12/99, e dá outras providências.
Mensagem n° 298/2002. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Geraldo
Rezende; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PL: efetivo -
Deputado João Paulo; suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo
PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Marcelo
Gonçalves; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT: efetivo - Deputado Durval
Ângelo; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimentos n° 3.424/2002,
da Comissão de Fiscalização Financeira. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
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comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 92 Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 1.071/2000, da Deputada Maria Olivia; de Direitos
Humanos - aprovação, na 113 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 3.387/2002, do Deputado Paulo Pettersen,

3.391/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, e 3.39312002, da
Deputada Elaine Matozinhos; de Educação - aprovação, na 90
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 2.123/2002, da Deputada
Elaine Matozinhos, e dos Requerimentos n os 3.386/2002, do
Deputado Geraldo Rezende, e 3.394/2002, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; e de Transporte - aprovação, na 98 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°5 3.385/2002, do Deputado Geraldo
Rezende, e 3.403/2002, da Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-
se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, em

que solicita seja solicitado à Cia. Força e Luz Cataguases-Leopoldina
- Minas Gerais que providencie a iluminação pública da BR-120, do
km 656 ao 658, a partir da subestação, sentido São Geraldo. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, solicitando a constituição
de uma comissão especial para analisar as atividades da empresa
SAMARCO. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, solicitando a constituição
de uma comissão especial para elaborar projeto de resolução para
sustar os atos normativos do Executivo, especificamente no que diz
respeito ao DER-MG. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

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

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

Suspensão da Reunião
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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
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias da pauta.
Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.936/2002, do

Governador do Estado, que altera a Lei n° 13.437, de 30/12/99, que
dispõe sobre o Micro Geraes. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Turismo opinou pela
aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 5, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas n os 1 a 5, e pela rejeição
do Substitutivo n° 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a votação destacada da Emenda n° 4. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando preferência na votação do
Substitutivo n° 2. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaque. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica
prejudicado o Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n° 1 a 3 e 5,
salvo destaque. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 4. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.936/2002 na forma do Substitutivo n° 2, com a Emenda n° 4.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° 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
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redução da carga tributária nas operações com energia elétrica, na
situação que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1 que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Marco Régis
solicitou o prazo regimental para emitir parecer. Na ausência do
relator, a Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
Interno, designa novo relator o Deputado Antônio Andrade. Com  a
palavra, o Deputado Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°518/99
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.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade apresentando
a Emenda n° 1.

Em seguida o projeto foi distribuído à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que perdeu prazo para emissão de seu
parecer.

Atendendo a requerimento do autor, a Presidência da Casa, com
fundamento no art. 141 do Regimento Interno, incluiu o projeto na
ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de ter-se esgotado
o prazo para exame da proposição pela Comissão a que fora
distribuído. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do citado regimento, este
relator passa a emitir seu parecer para o 1° turno.

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.

Sabendo-se que a aliquota máxima interestadual fixada pela
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Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal é de 12%, as
alíquotas das operações internas no Estado poderão ser reduzidas até
esse limite por meio de lei ordinária estadual.

O projeto em tela propõe que seja de 12% a aliquota nas operações
internas com energia elétrica destinadas a atividades de irrigação
desenvolvidas por produtores rurais, sendo que a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, estende o benefício fiscal para
atividades de natureza agroindustrial.

Sabe-se que o setor de geração e distribuição de energia elétrica
constitui, ao lado da indústria química e do comércio varejista, uma
das três maiores fontes de arrecadação do ICMS.

Importa observar que não há isenção, e sim redução de alíquota,
permanecendo a taxação sobre a energia elétrica utilizada pelos
produtores rurais em 12%. Assim, 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. Com isso,
o benefício fiscal pretendido pelo projeto em tela estimulará o aumento
do plantio em áreas irrigadas do Estado, agregando maior
movimentação econômica e, conseqüentemente, gerando mais ICMS.

Por outro lado, a proposição estabelece que o benefício fiscal
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.

Este relator opina pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, que estende o benefício previsto no projeto
para outras atividades de natureza agroindustrial. O impacto financeiro
sobre a arrecadação de ICMS de energia elétrica seria significativo,
conforme informações da Secretaria da Fazenda, além de não ter o
mesmo significado social da proposta original.

Com o objetivo de minimizar os efeitos da ação de outros Estados
da Federação, notadamente os produtores de algodão, que por meio
da concessão unilateral de créditos presumidos têm impingido a Minas
Gerais créditos de ICMS superiores ao devido, bem como para obter
melhor adequação à técnica legislativa, este relator apresenta o
Substitutivo n° 1, por meio do qual que se farão também outras
alterações necessárias. O art. 3 0 do substitutivo visa reduzir a carga
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tributária incidente na venda de produto têxtil, de tal forma que o
estorno de créditos pela entrada, respeitadas as disposições da
Resolução n°3.166, de 2001, não importará em aumento do custo de
produção para a indústria mineira, uma vez que, proporcionalmente,
será reduzida a carga tributária na saída do produto acabado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 518/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
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:
"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. 20 - 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.
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O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. 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.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em1° turno, o Projeto de
Lei n° 518/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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. A Comissão de Defesa
do Consumidor 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° 1.078/2000 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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, que cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências. A Comissão
de Turismo opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, vamos discutir o projeto que desencoraja o
desenvolvimento ordenado dos municípios situados em torno do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, especialmente Lagoa Santa,
Confins, Matozinhos e Pedro Leopoldo, orientando-os para a
instalação de empresas dedicadas às atividades de comércio exterior,
cargas e serviços e atividades complementares.

Esse projeto é apenas um acréscimo à Lei n° 13.449, do Pró-
Confins; fiz questão de discuti-lo, a fim de chamar a atenção para o
que Minas Gerais perdeu, devido à incompetência política deste
Governador. Apesar de termos alertado, por falta de vontade política o
Estado perdeu, mais uma vez, a briga para São Paulo, para o
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Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

O transporte de longa distância permitiria a criação de unidades das
empresas importadoras e exportadoras, próximas ao aeroporto, que
são as chamadas HIJBs, e três aeroportos da América Latina foram
selecionados, por terem as precondições para neles serem instaladas
tais empresas: Córdoba, na Argentina; Viracopos, em São Paulo; e
Confins, em Minas Gerais.

Geograficamente, Confins tinha melhores condições, pois está
melhor situado, já que o ideal era que a carga gastasse apenas um
dia para chegar ao seu destino, e ele está mais próximo ao Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Brasília e Goiás. O aeroporto de
Confins é mais central, e sua distância até as outras cidades é menor
do que a do aeroporto de São Paulo.

Fizemos várias gestões nesse sentido, assim como outros
parlamentares. Na época, o Dr. Walceny era Superintendente de
Confins e mostrou-nos todas as vantagens desse empreendimento,
mas não houve ação política deste Governador junto ao Governo
Federal, à INFRAERO, aos organismos que poderiam decidir e, muito
menos, às empresas. Conclusão: tudo foi para Viracopos. Com  isso
aumentaram as receitas e os empregos, e, logicamente, o Estado
cresceu, pois, em torno dessas H(JBs, ou seja, dessa base de apoio
das empresas importadoras e exportadoras, desenvolve-se, paralela e
suplementarmente, uma série de outras atividades. Portanto,
significaria muito se tivesse sido empreendida ação política no sentido
de trazê-las para Confins, e não para Viracopos.

Atualmente, quando vamos a Campinas, vemos uma variedade de
aeronaves: 707, daqueles antigos, DC-10, 747, airbus e todas as
grandes aeronaves que transportam carga a longa distância. O pátio
está lotado a qualquer hora. O aeroporto de Confins precisava apenas
ampliar a sua pista, se não me engano, em 600m. O investimento total
seria de, no máximo, R$5.000.000,00. Esse valor é insignificante
diante dos benefícios que traria.

Registramos esse fato. Por falta de vontade política, o aeroporto de
Confins está ocioso, e o aeroporto da Pampulha está sobrecarregado.
Estamos sofrendo as conseqüências de tudo isso. Deixamos de obter
os benefícios e ficamos sofrendo. Quem mora nas proximidades do
aeroporto da Pampulha, de vez em quando, recebe a notícia de que
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mais um avião caiu em cima de alguém e de que o ruído está
acima da média permitida.

E Confins está ocioso. As empresas e nós temos de conviver com
isso. Os grandes empreendedores chegam primeiro em Guarulhos e
no Rio de Janeiro, e quase nunca em Belo Horizonte. Logicamente,
quando um empreendedor do Canadá, da Suécia ou de qualquer país
da Europa, que esteja pensando em investir em Minas Gerais, vê que
toda a estrutura está montada em São Paulo e no Rio de Janeiro, é
claro que optará por investir em um desses Estados. Caso o primeiro
pouso seja em Confins, esse quadro mudaria, demonstrando-se o
prestígio deste Estado.

Isso é lamentável. Minas Gerais, que já teve a condição de 2 0 PIB
nacional, perdeu longe para o Rio de Janeiro. Lamentamos que esse
projeto fique apenas na expectativa de que, um dia - quem sabe? -,
caso haja uma força política no Palácio da Liberdade que deseje
entrar nessa briga, no futuro, possivelmente venha a gerar algum
benefício. Esse projeto quase se tornou inócuo. A iniciativa é
interessante, mas os benefícios não serão colhidos, em razão do que
expusemos.

Sr. Presidente, lamento que, mais uma vez, Minas Gerais perca.
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Não há outros 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° turno, o Projeto de
Lei n° 1.090/2000 na forma do vencido em 1° turno. 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,
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 14,
às 10 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 171 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Paulo Piau e Adelmo

Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
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Composição da Mesa para o primeiro Painel - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Paulo Piau - Palavras do
Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras do Sr. Williman Hestefany
da Silva - Palavras da Sra. Vânia Diniz - Palavras do Sr. Vicente de
Oliveira - Palavras da Sra. Maria José Salum - Palavras do Sr. Antônio
David de Souza Júnior - Palavras do Deputado Federal Nilmário
Miranda - Composição da Mesa para o segundo Painel - Registro de
presença - Palavras do Sr. Kabengele Munanga - Apresentação de
grupo de dança - Palavras do Sr. Marcos Antônio Cardoso - Palavras
do Sr. Aluisio Pimenta - Palavras do Sr. Eduardo Ferreira de Oliveira -
Palavras da Sra. Benilda Regina Paiva de Brito - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Agostinho Silveira - Eduardo 1-lermeto - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Márcio
Kangussu - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sebastião
Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As Ghlsmin, declaro

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

Ata
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Secretário "ad hoc",

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

Destinação da reunião
O locutor (José Soares Júnior) - Destina-se esta reunião à

realização do Ciclo de Debates Políticas Públicas - Cotas para a
População Negra.

Composição da Mesa para o Primeiro Painel
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa, para o primeiro

Painel, os Deputados Paulo Piau, autor do Projeto de Lei n°
1.883/2001, e Adelmo Carneiro Leão, autor da Lei n° 1.448, de 2001,
e do Projeto de Lei n° 1.637/2001; a Exma. Sra. Maria José Salum,
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Pró-Reitora de Recursos Humanos da UFMG, representando a
Profa. Ana Lúcia Gazzola, Reitora da UFMG; e os Exmos. Srs.
Antônio David de Souza Júnior, Secretário Municipal dos Direitos de
Cidadania de Belo Horizonte; Williman Hestefany da Silva, Presidente
do Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade
Negra; Vânia Diniz, Coordenadora da Coordenadoria Municipal da
Comunidade Negra da Prefeitura de Belo Horizonte; Vicente de
Oliveira, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEMG; e o
Deputado Federal Nilmário Miranda.

Palavras do Sr. Presidente
Caro amigo Deputado Paulo Piau, autor do Projeto de Lei n°

1.883/2001 e Coordenador deste debate; Exmo. Sr. Deputado Adelmo
Carneiro Leão, autor da Lei n° 14.088, de 2001, e do Projeto de Lei n°
1.637/2001, Exma. Profa. Maria José Salum, Exmo. Sr. Secretário
Antônio David, Exmo. Sr. Williman Hestefany, Exma. Sra. Vânia Diniz,
Exmo. Sr. Vicente de Oliveira, Exmo. Sr. Prof. Aluísio Pimenta,
senhoras e senhores, o IBGE divulgou, na semana passada, os
resultados preliminares do censo de 2000, mostrando algumas das
principais transformações socioeconômicas e culturais ocorridas no
País, na última década.

No item referente à classificação dos grupos étnicos, a pesquisa
informa que aumentou de 5% para 6,2% o percentual dos brasileiros
que se declaram negros.

Esses números induzem-nos, numa sucinta leitura crítica, a duas
indagações. A primeira diz respeito ao critério utilizado pelo órgão
recenseador - o de registrar o índice da população negra com base na
cor que as pessoas, individualmente, afirmam ter. Seguindo esse
critério, chega-se ao resultado de que mais de 90% dos brasileiros
são brancos e pardos.

Adotando-se outros métodos de aferição, pode-se chegar a
percentuais completamente diversos. Pesquisas que levam em conta
as características genéticas das pessoas, por exemplo, indicam, ao
contrário do que relata o IBGE, que a maioria da população brasileira
pode ser considerada negra.

Sem entrar no mérito estatístico ou metodológico da questão, que
pode levar a diversos outros resultados, o mais importante é
considerar, no contexto brasileiro, a realidade sociológica segundo a
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qual grande parte da população - incluída a quase totalidade dos
chamados pardos - pode ser considerada negra, do ponto de vista de
sua descendência, de sua cultura e, infelizmente, da discriminação e
das condições sociais a que os negros ainda são submetidos no País.

A segunda indagação a que os dados do IBGE nos remetem é a
seguinte: por que apenas 6,2% da população brasileira se diz negra?
Não estaria embutida aí uma desvalorização da etnia africana,
internalizada por boa parte dos próprios negros, em decorrência de
séculos de opressão e discriminação?

A parte as estatísticas oficiais e as conclusões que se podem tirar
delas, o que importa é termos consciência de que existe, na
população brasileira, um expressivo percentual de negros, que vivem
em situação de inferioridade política e socioeconômica, atestada pelos
reduzidos índices de ocupação de cargos administrativos e eletivos,
pelos baixos salários, pela dificuldade de acesso à educação e pelos
indicadores sociais de modo geral.

O que importa, também, é termos uma atitude não conformista
diante dessa realidade. E encararmos de frente as questões da
discriminação e do preconceito e vermos o que se pode fazer, em
termos práticos, para resolvê-las.

As políticas públicas e as ações afirmativas voltadas para esse
segmento da população devem ter, nessa perspectiva, o sentido de
reparação e justiça em relação a toda uma história de opressão sobre
a população negra, desde os tempos da colônia.

E oportuno mencionar que a Assembléia Legislativa de Minas,
sintonizada com a realidade em que atua e com as demandas que lhe
são encaminhadas, vem analisando e formulando proposições para
reduzir as desigualdades que afetam a população negra no Estado.

Exemplos dessas proposições são os quatro projetos de lei que,
certamente, serão objeto de consideração neste encontro. Trata-se do
Projeto de Lei n° 1.883/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, que
"estabelece meios de incentivos ao acesso de estudantes afro-
brasileiros na educação infantil, no ensino fundamental e médio
ministrados por escolas da rede pública estadual"; do Projeto de Lei n°
1.967/2002, do Deputado Sebastião Costa, que 'institui cotas de ação
afirmativa para a população negra no acesso a cargos e a empregos
públicos"; do Projeto de Lei 1.826/2001, do Deputado Amilcar Martins,
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que "institui mecanismos de incentivo ao acesso de setores
etnorraciais historicamente discriminados em estabelecimentos de
ensino público estadual de nível superior"; do Projeto de Lei n°
1.637/2001, do deputado Adelmo Carneiro Leão, que "institui o
Programa de Resgate Histórico e Valorização das Comunidades
Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais".

Gostaríamos de agradecer aos expositores, aos debatedores e a
todas as pessoas e instituições que colaboraram para a realização
deste evento, com a certeza de que estamos dando um passo
concreto para que a população negra, que tanto contribuiu e contribui
para a formação econômica e cultural dos mineiros, possa viver com
mais igualdade e mais dignidade em nosso Estado. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio

Júlio, em nome de quem cumprimento todas as autoridades
componentes da Mesa; senhoras e senhores; como contamos com
autoridades que ampliarão os nossos conhecimentos, a minha
participação será breve. Presidimos a Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa. Temos projetos para a
educação, a ciência e a tecnologia, mas, na área da cultura, a nossa
Comissão, composta por cinco Deputados, elegeu a raça negra para
ser estudada e aprofundada no que diz respeito ao processo cultural
de Minas Gerais. Faço uma referência ao Prof. Aluísio Pimenta, que
considero o nosso consultor. Tínhamos vários assuntos a discutir e,
conversando com o Prof. Aluisio, fomos orientados, porque o Brasil
passa a discutir, de fato, toda a complexidade que envolve os nossos
irmãos negros, desde a abolição da escravatura até a situação atual.
Agradecemos ao Prof. Aluísio Pimenta pela consultoria gratuita
prestada a nossa Comissão.

Faço uma referência também ao dia 13 de maio, que é uma data
importante para todo o País. Em Uberaba, em contato com a
comunidade negra, tivemos a clara convicção de que esse dia, pela
importância e, até mesmo, pelos 70 milhões de pessoas consideradas
negras em nosso País, deveria ser considerado feriado nacional.
Todos participam de alguma manifestação cultural. Com  certeza,
neste momento, em Uberaba, onde estão os nossos ternos de congo
e de moçambique, com aquela beleza de manifestação cultural,
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grande parte das pessoas está nos assistindo pela TV Assembléia.
Deixo o meu abraço; queria estar lá, para assistir a essa manifestação
importante em comemoração ao dia 13 de maio.

O Presidente Antônio Júlio já falou a respeito dos projetos das cotas
- razão principal de nossa discussão hoje -, e não vamos repeti-los.

Aprofundando um pouco mais no censo do IBGE 2000, há uma
referência importante sobre o Brasil não ter problema econômico,
porque somos, de fato, a 8a economia do mundo. Mas o censo revelou
a triste distribuição de renda, comparada apenas à de Serra Leoa,
uma das piores do mundo. Isso quer dizer que temos uma riqueza
muito grande, mas mal distribuída; e, nessa má distribuição de renda,
estão a comunidade negra e a mulher. Portanto, dois fatores de
discriminação no nosso País.

Como estamos tratando de cotas - e o Brasil inteiro o está fazendo -,
é bom deixar claro que não há nenhum favor nisso. Uma vez que
estamos em um ano político, as pessoas podem entender que isso
seja relacionado ao processo eleitoral. Jamais! Nos projetos que estão
aqui, não há a pressa de serem analisados, aprovados. A discussão,
por si só, é mais importante, não interessa se serão aprovados neste
ano ou no ano que vem, mas estão ensejando esse tipo de debate por
todo o Brasil.

Existem, no Brasil - na minha concepção -, 70 milhões de pessoas
que precisam capacitar-se, treinar-se para ajudar realmente o Brasil a
tornar-se uma grande nação. Esse é o enfoque principal.

Desejo a todos um dia muito proveitoso, de muita discussão, de
muito debate; que possamos sair daqui convictos de que temos de
fazer algo por nosso País e, principalmente, precisamos fazer justiça.
Todos buscam a paz, falam da paz, mas poucos querem fazer justiça.
O que fazemos hoje é buscar a justiça para alcançar a paz. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Exmos. Srs. Presidente Deputado Antônio Júlio, Deputado Paulo

Piau, Profa. Maria José Salum, Antônio David de Souza, Williman,
Vânia e Vicente de Oliveira; quero cumprimentar também o meu
amigo, valoroso lutador pelas causas do Estado, Prof. Aluísio
Pimenta; e, com muito carinho, o companheiro, Deputado Federal,
pré-candidato ao Governo do Estado, batalhador das causas dos
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direitos humanos Nilmário Miranda.

Nesta oportunidade, quero saudar todos os companheiras: negros,
jovens, de moda muito especial, e dizer que este dia 13 de maio deve
significar para todos um tempo de reflexão, de análise, de voltar a
olhar ao passado para resgatar essa história do Brasil. A cada
momento, diante da realidade trágica que constituiu mais de 300 anos
de escravatura, dos quais foram vitimas, durante quase 200 anos, os
negros, devemos nos reunir não só pedindo perdão, desculpas - isso
não seria suficiente -, mas também batalhando para que a vida do
povo brasileiro, indistintamente do género, da cor e da raça, possa ser
melhor neste País.

O que podemos fazer para avançar na construção da justiça, da
dignidade, da cidadania; para que os bens deste País possam ser de
todos e para todos; para que as oportunidades possam ser para
todos; para fazer com que a atenção às políticas sociais da educação,
da saúde, da moradia, do bem-estar social sejam para todos? Nesse
esforço e nessa concepção, estamos dando a nossa contribuição, que
é muito pequena.

Na Casa, cada lei que propomos, cada ação que fazemos é um
passo pequeno, mas é para melhorar a vida de todos. O que
propusemos na lei que trata da questão da anemia falciforme foi
garantir às pessoas portadoras dessa doença ou de traços dela
orientação familiar, aconselhamento genético e atenção especial, para
que possam ter mais dignidade, sofrer menos, ter resgatados todos os
seus direitos, serem atendidas com a rapidez necessária, para que
possam viver mais e melhor.

Outro projeto de lei que estamos propondo - e esperamos seja
votado rapidamente, porque já passou pela Comissão de Justiça e
está em condições de ser votado e aprovado pela Assembléia
Legislativa e, em seguida, sancionado pelo Governador Itamar Franco
- é o que trata das terras dos quilombos. Queremos fazer uma
homenagem muito especial - porque, quando se trata de cidadania,
nunca se esquece o território como espaço da dignidade, da
cidadania, do pleno desenvolvimento do ser humano - ao Newton
Santos, que foi um grande batalhador pelas causas da justiça no
nosso País.

Em homenagem ao Newton Santos e a todos os negros e negras
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que fizeram história no País, estamos propondo que os quilombos,
as áreas ocupadas pelos negros e negras sejam espaço de história,
de cultura, de geração de emprego e renda e de construção da
cidadania. Por isso, estamos apresentando também este projeto de lei
que espero seja aprovado o mais rápido possível.

Quero dizer a todos que ainda temos muito a caminhar. Considero
que a política das cotas é apenas um pequeno passo para a conquista
da cidadania. Quero parabenizar todos aqueles que se esforçaram e
estão defendendo as cotas. Mas temos de avançar muito mais e fazer
uma profunda revolução, principalmente no setor da educação, para
que esta seja a garantia da promoção da cidadania, da dignidade
humana e do pleno desenvolvimento de todos. Não podemos imaginar
a educação, no Brasil, ainda nesse rumo, principalmente nas nossas
universidades, que, na realidade, representam o espaço de
reprodução e fortalecimento das elites dominantes no País.

Queremos a educação no Brasil, do ensino fundamental até a
universidade, como um espaço de construção da dignidade humana,
da cidadania e da multiplicação dos talentos humanos. Vamos lutar
também para que todos possam, em qualquer espaço educacional do
País, não só naqueles definidos geograficamente pelos muros e pelas
escolas, estar em um espaço de formação de uma Nação soberana,
fraterna e que olhe para os seus filhos com os olhos de misericórdia,
de dignidade, de fraternidade, de solidariedade e de desenvolvimento
pleno dos talentos humanos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Williman Hestefany da Silva
Por meio do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

António Júlio, cumprimento os demais componentes da Mesa, Profs.
Eduardo de Oliveira e Ronaldo Moreira Araújo, grandes baluartes
desta luta, senhoras e senhores, bom-dia; é uma satisfação muito
grande estar novamente discutindo o que tange às cotas para o negro.
Isso é importante, porque vimos amadurecendo e consolidando o que
é realmente ação afirmativa. Parabenizo o Deputado Paulo Piau,
porque, pelo segundo ano consecutivo, estamos neste embate. Acho
que não podemos hoje discutir somente as cotas para o negro, que
são uma ação afirmativa, uma conquista, uma reparação, e não uma
doação.

Hoje precisamos discutir a valorização dos professores, para que os
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nossos filhos tenham condições de ter uma boa educação e chegar
à faculdade. Para que isso aconteça, precisamos também valorizar o
ensino fundamental e médio. Acho importante, ainda, discutir a cota
de trabalho para o negro. Temos de discutir a inserção do negro no
mercado de trabalho, nos cargos públicos e relevantes, dos quais ele
se encontra excluído.

Muitas vezes, perguntam-me por que cotas para o negro se fazem
necessárias. São necessárias exatamente pela exclusão. Não
gostaríamos de estar aqui para discutir cotas, se, no País tivéssemos
uma sociedade mais justa. No entanto, hoje, com a atual política
neoliberal que o País atravessa quem mais sofre as conseqüências
são os negros que são a maioria no País e estão excluídos. Então se
faz necessário discutir políticas públicas afirmativas. Agradeço a todos
parabenizando a todos dos movimentos, que vão estar expondo para
nós com relação às cotas. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Vânia Diniz
Bom-dia, Deputado Antônio Júlio; cumprimento também as demais

autoridades que compõem a Mesa; minha saudação aos palestrantes
e o agradecimento por terem aceito o nosso convite representantes
das entidades do movimento negro; demais pessoas presentes; quero
agradecer a esta Casa e ao Deputado Paulo Piau o convite feito à
Prefeitura, por meio da coordenadoria, para participar da organização
deste evento. Parabenizo também os Deputados Amilcar Martins,
Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão, que apresentou um projeto
de lei que já foi aprovado e tem outro em tramitação. Parabenizo-o por
considerar que este momento é histórico. Sabemos que, no século
XIX, principalmente o nosso Legislativo discutia a questão da
população negra, mas com enfoque no desenvolvimento do
capitalismo, era a escravidão um estorvo a esse desenvolvimento,
segundo o modelo liberal capitalista. Neste momento histórico,
estamos discutindo políticas afirmativas, nelas enfocando a questão
das cotas como uma reparação de um momento anterior; o próprio
Legislativo tem uma responsabilidade histórica pela situação em que
hoje se encontra a população negra, que detém os piores índices
socioeconômicos, a maior taxa de homicídios entre os jovens, lendo
apenas 1% de seus negros concluído o curso superior. E um
momento de reparação histórica, em que se vislumbra a possibilidade
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de o Legislativo mudar a situação. Espero que, neste debate,
possamos avançar em termos de políticas afirmativas e garantir, nesta
Casa, a continuação do processo de discussão de outras políticas,
que garantam a eqüidade dos direitos da população negra. Obrigada.

Palavras do Sr. Vicente de Oliveira
Cumprimento a Mesa, por meio de seu Presidente, Deputado

Antônio Júlio, e todos os presentes. Destaco a presença do nosso
companheiro Prof. Aluísio Pimenta, grande incentivador da criação do
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Cumprimento
também a Presidente do Grupo Científico Ramatis, Dra. Zélia
Brandão, que, apesar de ser branca, é uma guerreira que muito nos
ensinou no trabalho em prol da comunidade negra, na região de
Lafaiete.

Apesar do abandono da Universidade do Estado de Minas Gerais,
nós, do Núcleo de Estudos Afros, há nove anos à frente desse
trabalho, promovemos algumas ações. E, quando se fala em ação
afirmativa, o Núcleo de Estudos Afros já começou esse trabalho, há,
mais ou menos, seis anos, com a implantação de nove cursos de pré-
vestibular para negros e carentes, em todo o Estado de Minas Gerais.
Destaco que um dos mais eficientes cursos encontra-se em ltuiutaba;
está presente a nossa coordenadora Luzia Terna, que obteve um
índice de aprovação de 92%. Basta dar oportunidade para o negro,
pois ele é capaz. Gostaria que o Governo, no âmbito federal, estadual
e municipal, prestasse mais atenção nessas ações afirmativas, pois
fala-se muito, mas faz-se muito pouco.

Este movimento, junto aos vários líderes de comunidades negras,
está conseguindo alguma coisa. Lembro que, nesta semana, toma
posse como Secretário Adjunto da Cultura o Prof. Erildo do
Nascimento, o que consideramos uma grande conquista. Parabenizo
o Deputado Paulo Piau e os demais Deputados com projetos na Casa.
Mas, lamentavelmente, não temos nenhum Deputado negro presente.
Tentaremos mudar o quadro este ano. Que os Deputados brancos
continuem, mas, pelo menos, tenhamos uns 20% de Deputados
negros para o próximo ano. Obrigado.

Palavras da Sra. Maria José Salum
Exmo. Deputado Antônio Júlio, em nome de quem cumprimento toda

a Mesa, senhoras e senhores, bom-dia. Agradeço a oportunidade de
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representar a UFMG e a Reitora Ana Lúcia Gazola; embora
sejamos uma equipe nova na Reitoria, empossada no dia 18 de
março, este já é um assunto em pauta nas discussões da equipe da
UFMG. O Prof. Aluísio Pimenta, um dos baluartes da Universidade
Federal de Minas Gerais, sabe que, há alguns anos, a UFMG vem se
preocupando com o assunto que denominamos a equalização das
oportunidades de acesso à universidade, não caracterizada como
cotas especiais, mas como forma de acesso da população sócio-
econômica não privilegiada às universidades de nosso País.

Faria minhas as palavras do Deputado Paulo Piau, quando diz que
13 de maio deveria ser o Dia do Brasil. Este é o Brasil que realmente
conhecemos, e não o mostrado em dados estatísticos muito pouco
trabalhados. Em termos de equalização de oportunidades, a
Universidade Federal de Minas Gerais inclui não apenas o acesso à
universidade. Muitas vezes, o histórico dos nossos alunos tem
mostrado que a equalização das oportunidades deve vir não apenas
para o acesso à universidade, mas também para a permanência nela.
Muitas vezes, o aluno consegue entrar na universidade, mas, por
diversas razões, entre as principais a dificuldade econômico-social
para nela se manter, ele se perde durante sua trajetória universitária.
Estamos implantando um projeto em que o aluno é assistido após sua
entrada na universidade, tendo acesso à equalização de seu potencial
em relação ao conjunto formado pelos demais alunos. O assunto
"cotas para a população negra" encontra-se em pauta e será objeto de
deliberação do Conselho Universitário, mas manifestamos nossa
preocupação relativa ao projeto de equalização das oportunidades
sociais de ingresso na universidade brasileira. Obrigada.

Palavras do Sr. Antônio David de Souza Júnior
Meu bom-dia a todos. Saúdo o Presidente desta Casa, Deputado

Antônio Júlio, na pessoa de quem cumprimento os demais
componentes da Mesa, representantes de lideranças comunitárias, de
movimentos sociais ligados à luta da população negra. Agradeço à
Assembléia a oportunidade de a Prefeitura de Belo Horizonte, através
da Secretaria de Direito e Cidadania e da Coordenadoria de Assuntos
da Comunidade Negra, participar deste evento. Neste 13 de maio, é
bom fazermos discussões, reflexões e, mais do que isso, proposições
de ações políticas de unificação de setores, de construção de
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consenso, de políticas que nos ajudem a resgatar uma dívida
grande, longa e antiga com a comunidade negra. Lamentavelmente,
ainda hoje, a celebração da data de 13 de maio faz-se nas escolas de
uma forma acrítica, descontextuahzada, tão-somente marcada como
um fato a ser comemorado, sem que isso traga consigo uma
discussão, uma reflexão e um resgate hist&ico do que se passou
antes e após o 13 de maio, com a assinatura da abolição da
escravatura. Tendo, recentemente, assumido a Secretaria de Direito
de Cidadania de Belo Horizonte, realizamos a primeira conferência de
cidadania na Capital. Neste momento, discutimos questões atinentes
à comunidade negra, à mulher, à juventude, aos idosos, aos
deficientes e outros, e há necessidade de se buscarem ações
intersetoriais, ações que caminhem para a proposição de políticas
positivas, afirmativas, que iniciem o trabalho de resgate que ocupou
boa parte da centralidade de nossas discussões. A busca de ações
afirmativas, entre elas a relativa às cotas, não se limita a isso; é
essencial e vem com muito atraso. O companheiro, há pouco,
assinalava que nesta Mesa, bem como na Assembléia, não se
encontra um Deputado negro. Da mesma forma, um olhar mais amplo
nos leva à mesma constatação em inúmeros outros setores da
sociedade, quer no meio empresarial, nas universidades, no corpo
docente das escolas, na representação política, no conjunto dos
secretariados e do ministério deste País. Hoje, através da educação,
começamos a dar um basta a esta situação. Esperamos ter um dia de
muito trabalho, de boas proposições. E salutar que, em 13 de maio,
constatemos que, neste momento, esta Casa Legislativa tem quatro
Deputados apresentando especificamente projetos que contribuem
para o início, em Minas Gerais, da busca do contorno dessa situação.
Obrigado.

Palavras do Deputado Federal Nilmário Miranda
Deputado Antônio Júlio, parabenizo-o pela iniciativa de promover

este debate. Caros Deputados Paulo Piau e Adelmo Carneiro Leão,
Profa. Maria José, amiga e companheira Vânia, Sr. Vicente, Secretário
David, caríssimo Prof. Aluísio Pimenta, companheiros e
companheiras, há questões que devem ser repetidas, por mais que
pareçam óbvias. Há 114 anos, em 13 de maio de 1888, aqui havia
mais negros que brancos. Eram 8 milhões de negros, em uma
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população de 13 milhões, ou seja, eram a maioria desta Nação.
Entretanto, foram submetidos à forma mais cruel de exploração do
homem pelo homem: a escravidão, que era mantida pela violência,
para que fosse possível a apropriação do fruto integral do trabalho
escravo. Eles eram impossibilitados de qualquer acesso à educação,
pois eram considerados objetos de trabalho. E o Brasil foi o último
país do mundo a abolir a escravidão.

Quando acabou a escravidão, houve a reforma agrária. A agricultura
era tudo no Brasil, naquele momento, e os negros não tiveram acesso
à terra. Também não tiveram acesso à terra urbana, já que, até hoje,
não houve uma reforma urbana digna no País. Assim, eles não
tiveram acesso à moradia, à cidade, como os outros. Não houve,
ainda, a reforma educacional nem forma alguma de reparação pelos
danos causados àquela imensa população. Não houve nenhum
processo indenizatório, sendo que os negros deveriam receber uma
indenização pela submissão a 300 anos de escravidão.

Passados esses 114 anos, vemos que este País é rico, pois figura
entre as 15 maiores economias do mundo, mas apresenta uma
distribuição muito injusta, já que está entre as quatro piores
distribuições de renda do mundo. Essa desigualdade e injustiça pesa
mais sobre a população negra. Não há como esconder essa realidade,
pois os dados oficiais revelam-na, ainda que não seja da forma que
gostaríamos.

Como podemos modificar essa política de intersetorialidade? Como
fazer com que as prisões não tenham uma maioria de negros? Como
agir para que a universidade tenha mais negros, para que os negros
se aproximem mais do poder? Esta é a grande questão: os negros no
poder. Eles não possuem o poder correspondente à sua importância
na nossa história e sociedade. O trabalho, a cultura, o sistema público
de comunicação, a saúde e o acesso à terra permanecem como um
problema.

Portanto, quero saudar os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Paulo
Piau pela iniciativa de entrarem com o projeto que estabelece essa
discussão na saúde e no sistema de cotas. Sou favorável a que isso
ocorra em várias áreas, enquanto não aplicamos a verdadeira política
de distribuição de renda, do poder e do saber entre todos os
brasileiros que se encontram em situação de privação de cidadania.
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Como a maioria é negra, defendo a discriminação positiva e saúdo
a Assembléia por este debate. Deixo um abraço fraterno para todos os
companheiros e companheiras que vêm lutando com tanta
persistência pela causa dos irmãos negros. Muito obrigado.

Composição da Mesa para o Segundo Painel
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Kabengele Munanga, professor
da USP; Marcos Antônio Cardoso, mestre em História e membro da
Fundação Centro de Referência da Cultura Negra de Minas Gerais;
Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG e da UFMG e ex-Ministro da
Cultura; Eduardo Ferreira de Oliveira, Presidente do Congresso
Nacional Afro-Brasileiro - CNAB -; e Benilda Regina Paiva de Brito,
Coordenadora do N'zinga - Coletivo de Mulheres Negras de Minas
Gerais e professora de Direitos Humanos da PUC-MG.

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

da Profa. Rosa Margarida, da Escola Municipal Anne Frank; da
Adriana Ferreira, ex-Presidente do Núcleo Negro do PFL, que nos
ajudou na montagem deste evento e a quem agradeço; do Deputado
Federal Tilden Santiago, do Vereador de Belo Horizonte, Paulão; da
Sra. Rosália Diogo, do Conselho Municipal de Educação de Belo
Horizonte; de representantes do Grupo de Mulheres Negras Ilê Tê
Obinin, da Casa de Mulheres da Grande BH; da Coordenadora da
Casa de Apoio à Mulher da Prefeitura de Belo Horizonte, Sra. Maria
das Graças Rodrigues, e de Denise Pacheco, da Comissão Nacional
contra a Discriminação Racial da CUT-MG e do Pro-Fórum Nacional
das Mulheres Negras.

Palavras do Sr. Kabengele Munanga
Bom dia a todos. Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, Exmo. Sr. Prof.

Aluisio Pimenta, representantes da comunidade negra, senhoras e
senhores, caros colegas e amigos, todos na sala sabem que vim de
muito longe, de um continente chamado África, mas que, no entanto,
não é tão longe do Brasil, uma vez que está presente dentro do País.
Vivo aqui há 27 anos, como pesquisador. Considero-me brasileiro,
pela naturalização e por minha posição e envolvimento com os
problemas do Brasil, principalmente os da comunidade negra.

Não é novidade hoje o seguinte fato: vozes eloqüentes, estudos
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acadêmicos, pesquisas quantitativas recentes realizadas por
institutos nacionais respeitados, como o IBGE e o IPEA, não deixam
dúvida sobre a gravidade da exclusão do negro na sociedade
brasileira. E essa exclusão não pode ser debitada apenas aos fatores
econômicos ou classistas, como querem a direita e a esquerda. Sem
dúvida, esses fatores existem, mas, antes deles, vem o racismo à
brasileira, que alguns consideram erroneamente como resíduo
perverso de três séculos de escravidão.

O racismo na sociedade brasileira contemporânea não é mais um
resíduo da escravidão, pois trata-se de algo que se incorporou à
cultura das elites e que se enraizou profunda e maleficamente no
tecido social. As retóricas exclusivamente ideológicas da direita e da
esquerda cometem o erro de ignorar a diferença como elemento
fundamental na estruturação e classificação dos problemas, tidos
apenas como de mercado e de classes, em uma sociedade onde o
racismo, embora não institucionalizado, existe de fato na cultura, no
tecido social e nos comportamentos políticos.

Para combater esse racismo e, conseqüentemente, reduzir a
exclusão do negro na sociedade, não bastam discursos apaixonados.
E necessária a implementação de políticas especiais e pontuais, ou
seja, de políticas de ação afirmativa, de ação positiva ou, como
preferem outros, políticas de discriminação positiva ou políticas
compensatórias.

Ao formular a inevitável indagação "o que fazer?" ou "como fazer
para implementar as políticas de ação afirmativa em benefício do
negro no Brasil?", a primeira diretriz a tomar é definir o foco da
questão, ou seja, identificar corretamente as medidas capazes de
mudar o quadro de exclusão e, em seguida, estabelecer prioridades a
partir das demandas dos próprios negros, através de suas lideranças.

A discriminação e a conseqüente exclusão se manifestam em
diversos campos ou setores da vida nacional - educação, mercado de
trabalho, saúde, mídia, cultura, lazer, etc. -, campos esses em que
podemos, a partir de um diagnóstico, definir focos, prioridades e uma
pauta mínima, sem os quais ficaremos presos às generalidades e às
intenções generosas.

Falando de prioridade, cabe dizer que os problemas enfrentados
pela população negra estão umbilicalmente ligados às suas
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dificuldades no campo educacional. Criou-se, a esse respeito, um
círculo perverso e vicioso: o negro não pode estudar nas boas escolas
porque ganha pouco e ganha pouco porque não pode estudar; porém
sabemos também que o desenvolvimento econômico não responde a
tudo, pois o negro quer, além da mobilidade econômica, um
reconhecimento e uma cidadania, que, persistindo o racismo, não
vingaram entre nós. Daí, suas reivindicações em torno da identidade
coletiva e da introdução do multiculturalismo no ensino formal.

Todos os cidadãos precisam de educação no sentido amplo da
palavra, pois é pelo processo educativo integrado no projeto de um
país que se forma um verdadeiro cidadão, consciente de seus deveres
e direitos. E pelo processo educativo, no sentido restrito da formação
escolar através de diversas áreas de conhecimento, que se formam
cidadãos e indivíduos capazes de assumir responsabilidades no
sistema produtivo, nos postos de comando e em todas as esferas
organizacionais do País.

Observa-se que a inserção do negro no sistema educativo brasileiro
de modo generalizado é problemático: problemático porque ele é
pouco representado nesse sistema, e, quando o é, sua situação só é
possível pelo fato de o sistema ser fundamentado numa visão
eurocêntrica, que não contempla a sua história, a sua cultura e a sua
existência humana; problemático porque o livro didático, que é o
melhor instrumento pedagógico, é repleto de preconceitos;
problemático porque os educadores, mediadores responsáveis por
sua educação e formação, são ainda, em sua maioria, vítimas da
educação preconceituosa, eurocêntrica, na qual foram socializados e
formados; por conseqüência, não têm preparo para lidar com as
questões de diversidades e de preconceitos na sala de aula;
problemático porque as relações entre educadores e educandos, entre
alunos negros e alunos brancos, são também atravessadas pelos
preconceitos étnicos ou raciais.

Somados, todos esses problemas constituem pressões psicológicas
que acabam, consciente ou inconscientemente, por eliminar os alunos
negros do sistema do ensino fundamental. As estatísticas falam por si.

Os poucos negros que, depois dessa seleção artificial, ingressam no
ensino médio ou no 2° grau chegam a ele carregando, em seus
ombros, o peso do saldo negativo do ensino fundamental, entre
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outros, os desníveis na formação e as incertezas sobre suas
capacidades, já que lhes ensinaram que são inferiores aos brancos.

Os poucos que, por passe de milagre, conseguem terminar o 2° grau
e pretendem ingressar no ensino superior, universitário, enfrentam um
outro obstáculo no vestibular, considerando a sua fraca capacidade de
competitividade em relação à maioria dos alunos brancos, formados
nas melhores escolas ou cursinhos privados.

Como corrigir esse quadro injusto para que os negros possam
igualmente ingressar em todos os níveis do sistema de ensino
brasileiro sem sofrer exclusão aparentemente econômica, mas que,
no fundo, é de origem étnica ou racial? E essa a questão fundamental
que deveria, em nível nacional, provocar um grande debate, que
desembocaria na elaboração de um projeto nacional integrado.

E nesse contexto histórico que surgiram as discussões
malcomeçadas sobre a chamada ação afirmativa e o
multiculturalismo, apontados como possíveis caminhos para lutar
contra a exclusão do negro no sistema educativo nacional.

Não faltam as críticas sobre as políticas de ação afirmativa. Aliás,
numa sociedade democrática, não há consenso. Essas críticas
construtivas têm que existir, porque é por meio delas que podemos
realmente construir um país e inventar propostas sólidas.

Alguns dizem, nessas críticas, que é difícil definir quem é o negro no
Brasil, por causa do alto grau de mestiçagem. Daí a dificuldade de
aplicar políticas de ação afirmativa.

Outros dizem que os aspectos morfológicos, como a cor da pele, o
aspecto do cabelo e outros traços podem, hoje, ser inteiramente
modificados, como o fez Michael Jackson. Então, é difícil saber quem
é negro no Brasil.

Podemos recorrer ao estudo da genealogia, mas outros dizem que
recorrer ao exame de árvore genealógica seria fazer ressurgir, no
Brasil, o horror das leis de Nuremberg, inspiradas nas teorias de
Alfred Rosemberg, o ideólogo do regime nazista que quis definir, com
uma precisão científica, apoiando-se em estudo de várias gerações,
os que eram judeus e os que não o eram.

Outros perguntam qual o motivo dessas cotas, se, misteriosamente,
não são também destinadas aos índios e seus descendentes, cujos
direitos foram igualmente violados durante séculos, além de serem
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despojados de seus imensos territórios.

A política de cotas raciais poderia prejudicar a imagem profissional
dos funcionários, estudantes e artistas negros, pois serão sempre
acusados de ter entrado por uma porta diferente. Ou seja, no
momento das grandes concorrências, as cotas poderiam
perigosamente estimular os preconceitos. Pior ainda, sob pretexto de
favorecer materialmente uma população desfavorecida, essa política
pode prejudicar os valores mais respeitáveis, isto é, o orgulho e a
dignidade.

Os que condenam as políticas de ação afirmativa ou as cotas que
favorecem a integração dos afro-descendentes utilizam, de modo
especulativo, argumentos fracos, pois acabam por pregar o "status
quo", ao silenciar intencionalmente as estatísticas que comprovam a
exclusão social do negro. Querem remeter a solução do problema a
um futuro longínquo, imaginando, sem dúvida, que medidas
macroeconômicas poderiam, miraculosamente, reduzir a pobreza e a
exclusão social. E, nesse impasse, os negros só teriam uma saída:
ficar calados e resignados a sua vida precária.

Os responsáveis por recursos humanos nas empresas privadas vão
dizer que os negros não são formados e não são competentes. Mas,
por que, então, não recorrer às diferentes ferramentas de educação e
qualificação para melhorar seu nível de formação e estudo? E uma
prática corrente no seio das empresas. Por que não fazer isso para os
negros?

Os responsáveis pelas universidades públicas dizem que o ingresso
de negros pelas cotas pode levar a uma degradação do nível de seus
ensinamentos, porque eles não têm as mesmas aquisições culturais
dos alunos brancos. Mas acredito que, mais do que qualquer outra
instituição, as universidades são capazes de remediar as lacunas dos
estudantes oriundos das escolas públicas, através de propostas de
uma formação cultural complementar. Elas sabem que podem fazer
isso; têm competência para isso.

A questão fundamental colocada em relação ao estudante negro,
respondendo ao jornalista que me entrevistou, não é a cota, mas, sim,
seu ingresso e permanência na universidade pública. Se o Brasil, na
sua genialidade racista, encontrar alternativas que não passem pelas
cotas, para não cometer injustiças com os alunos brancos pobres, o
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que é uma crítica sensata, ótimo! Mas que as coloquem na mesa
de discussão, perante a sociedade e a opinião nacional, mostrando
que são melhores que as propostas de cotas. Mas dizer simplesmente
que implantar cotas é uma injustiça, sem propor alternativas, em curto,
médio e longo prazo, é uma maneira de fugir de uma questão vital
para a população negra e para o próprio futuro do País. E uma
maneira, segundo meu ponto de vista, de reiterar o mito de
democracia racial, embora ela já esteja desmitificada.

Apresentação de Grupo de Dança
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Vamos agora

assistir à apresentação dos alunos da Escola Estadual Silviano
Brandão, que conta com o apoio da FAPAEMG.

- Procede-se à apresentação de grupo de dança.
Palavras do Sr. Marcos Antônio Cardoso

Exmo. Deputado Paulo Piau, Prof. Kabengele, Eduardo de Oliveira,
Prof. Aluisio e Benilda, bom dia a todos. Depois da intervenção do
Prof. Kabengele e tendo como referência a data de hoje, resolvi fazer
outro tipo de abordagem, neste debate que o movimento negro vem,
de certa forma, desenvolvendo no Brasil, a partir da 3 a Conferência
Mundial contra o Racismo. Na realidade, essa questão das cotas é um
debate antigo, extremamente polêmico, mas entrou na Agenda
Nacional, a partir da conferência realizada, no ano passado, na Africa
do Sul, até porque o próprio Governo não tinha uma proposta mais
concreta para combater o racismo e elaborar políticas que pudessem
reduzir as disparidades gritantes entre brancos e negros na sociedade
brasileira.

Preferi, até pelo 13 de maio, tentar uma abordagem que nos
fundamentasse mais neste debate atual em relação às ações
afirmativas da sociedade brasileira. A maioria dos pobres no Brasil é
de origem africana. Essa minoria silenciosa sobrevive, em áreas de
máxima opressão, onde se combinam o ciclo perverso das condições
subumanas de vida e as situações crônicas de marginatização social.
Vítimas históricas do processo colonial escravista, hoje sob as
determinações do sistema capitalista, a população negra sobrevive no
subemprego, no desemprego e em atividades de baixa remuneração,
morando nas encostas, favelas, vilas e periferias, sem equipamentos
sociais e urbanos, sem acesso a escolas de boa qualidade, aos bens
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da cultura e cotidianamente é empurrada para a prostituição e para
o crime. Essa situação, revelada pelos altos índices de violência
urbana, mortalidade infantil, gravidez precoce, abortos feitos em
condições precariíssimas, esterilização de mulheres, aids, alcoolismo
e drogas produz uma vitimação mais profunda ainda no elo mais frágil
dessa população, que são as crianças.

Esse é um cenário desolador. Estamos diante de uma cultura do
sofrimento, da violência, que, na prática, funciona como um genocídio
cotidiano, sutil e muito perverso, configurando as estratégias de
exclusão das maiorias, dos bens culturais e sociais, da riqueza
coletivamente produzida por todos e do desenvolvimento material e
espiritual.

A população negra e a pobre, de uma maneira geral, foram sendo
expulsas das ruas, das praças, dos espaços públicos, lugares de
manifestação da cultura, da vida, da política e da cidadania. A festa
nem existe mais; hoje se pensa na segurança do espaço privado, da
casa grande. Será que perdemos, também, a dimensão da festa e o
espaço da rua, o espaço público mais democrático?

Pensar, então, no combate ao racismo e na valorização da cultura
negra numa sociedade plurirracial, como a brasileira, com vistas a
promover a cidadania, significa pensar, sobretudo, numa atuação
coerente do Estado, dos Governos, do poder público e, sobretudo, das
universidades e outras instituições, na formulação de uma política
social e cultural, a partir da execução de programas que possam
reduzir o secular abismo existente entre homens e mulheres negras e
o conjunto da população de outras origens étnicas.

No entanto, foi na primeira metade do século XIX que ocorreram as
principais lutas negras contra a escravização. Nesse período, as
concepções libertárias e de progresso contagiaram os setores médios
da população, que, a partir da metade do século, integraram as lutas
abolicionistas. Após a independência do Brasil, caminham em busca
da república, da industrialização, unindo-se aos negros e negras pelo
fim da escravidão. E a partir dai que nosso País começa a viver o
primeiro processo de distensão lenta, gradual e segura.

Na realidade, a abolição do trabalho escravo é fruto de um conjunto
de contradições vividas, na época, pela população brasileira. E,
mesmo assinada pela Princesa Isabel, por intermédio da Lei Áurea,
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não deixou de ter suas salvaguardas: a imigração européia e a
direção dos setores liberais da sociedade. A data de 13 de maio, na
realidade, constitui uma ficção histórica. Uma princesa assinou uma lei
que extinguia uma instituição que já estava morta. No entanto, a
historiografia oficial transformou essa data num marco histórico e a
converteu num símbolo de que, no Brasil, a escravidão se encerrava
por iniciativa dos "de cima" e de "modo pacífico".

Ora, os fazendeiros de café ainda pretendiam prorrogar o uso de
escravos, por intermédio de contratos que passaram a ser
transacionados desde o auge da luta abolicionista, em 1885, e
puniram a Coroa Imperial por essa "boa ação". O próprio Estado
imperial, e, sobretudo, sob a República, iria compensá-los por suas
perdas. Foram muito bem indenizados por intermédio da imigração em
larga escala, financiada pelo poder público.

Na realidade, a abolição é fruto da luta do povo negro contra a
escravidão, dos setores liberais contra a monarquia, da ascensão do
capitalismo inglês em busca de novos mercados de consumo para
seus produtos industrializados, incompatíveis com o modo de
produção escravista. Era a introdução do chamado capitalismo
moderno, porém dependente e periférico em relação às grandes
metrópoles coloniais daquele momento.

Durante o período da escravidão, o desenvolvimento da população
negra foi impedido, e, após a abolição, ela não atendia às exigências
do trabalho assalariado. Mesmo os setores abolicionistas não tinham
nenhum interesse em estimular e desenvolver um processo, onde
estavam negros e negras, no novo modo de produção instalado no
País. Isto é, se antes o trabalho era escravo, agora temos o trabalho
livre e assalariado para ser explorado pelo capital. Homens e
mulheres negras foram, então, substituídos pelos imigrantes
europeus.

Os ex-escravos foram expulsos do sistema de trabalho. Onde houve
abundância de mão-de-obra livre, nacional ou estrangeira, viram-se
diante de uma tragédia. Sem condições de competir com os
imigrantes ou de se deslocar para as outras ocupações, foram
condenados ao ostracismo e à exclusão. Somente parte das mulheres
negras passaram esse período tendo onde trabalhar, mesmo que,
cabe registrar, dentro de uma exploração aviltante.
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Os abolicionistas deram por encerrados seus compromissos. Na

realidade, eles não tinham compromisso com os escravos, mas com o
fim da escravidão e o início de uma nova era social, aberta ao trabalho
livre e ao progresso e à aceleração do desenvolvimento urbano-
comercial, até porque esse processo não foi acompanhado por uma
política em que a população negra tivesse acesso à terra e à
educação.

Por outro lado, homens e mulheres negras defrontaram-se com
condições de trabalho tão duras e impiedosas como antes. Os que
não recorreram à migração, repudiaram o trabalho dito livre que lhes
era oferecido, porque enxergavam nele a continuação da escravidão
sob outras formas. Para serem livres, tiveram que arcar com a opção
de se tornarem "vagabundos, boêmios, parasitas de suas
companheiras, bêbados, desordeiros, ladrões". Essa é a
estigmatização pejorativa que o negro encontrou, associada à sua
condição de ex-escravo, que ganhou uma densidade muito negativa, a
partir da abolição do trabalho escravo no Brasil.

Não é à toa que, antes da abolição do trabalho escravo, trabalho era
coisa de escravo; logo após a abolição, o racismo dirá que o trabalho
enobrece o homem. Que homem é esse? Não o homem ou a mulher
negra ex-escrava, mas, sim, o homem branco imigrante da Europa,
que veio para o Brasil, mesmo que com uma mão na frente e outra
atrás, mas pelo menos veio com o incentivo do Estado. Então, os
trabalhadores brancos, imigrantes ou nacionais, forjaram, em pouco
mais de 1/4 de século, o trabalho livre como categoria histórica.

Os demais foram naturalmente alijados desse processo e das
vantagens dele decorrentes. Ficaram segregados. Essas condições
histórico-sociais alimentaram a preservação de velhas estruturas
sociais e mentais. Criaram o refugo social, os rejeitados.

O preconceito e a discriminação racial se ocultavam por trás do
tratamento racial assimétrico - o branco da classe dominante e outros
tipos de brancos -, das desigualdades sociais, econômicas e culturais,
da concentração racial da renda, da desigualdade racial extrema. E o
pior é que essa exclusão marginalizava, a discriminação fechava as
oportunidades de integração ao sistema ocupacional ou as restringia
ao mínimo.

Como regra, o homem era mais facilmente contemplado com o
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trabalho sujo, com o trabalho arriscado e com o trabalho mal-pago.
A mulher mantinha a tradição de doméstica, da prática dos dois
papéis - o de trabalhar e o de satisfazer os apetites sexuais do patrão
ou dos filhos das famílias ricas - e da prostituição, como alternativa
para sua sobrevivência.

Essa herança negativa da escravidão os negros e negras sempre
odiaram, mas não podiam extinguir. No entanto, negros e negras, sem
apoio externo nenhum - e até hoje é assim - t tomaram para si a tarefa
de mudar essa situação.

Durante todo o período da escravidão, forjou-se a ideologia da
superioridade racial. Agora, a burguesia surgida com o novo modo de
produção era branca, os primeiros operários eram brancos. Os
imigrantes chegados ao Brasil não tinham origem africana.

Sem trabalho, com o estigma de escravo-coisa e não-ser humano,
os negros e negras, discriminados pela sociedade, foram jogados à
marginalidade, às favelas, à fome. Roubar, em função da sua fome,
era uma das alternativas ou a alternativa para continuar vivo. Somente
após a Primeira Guerra Mundial, com o processo de industrialização e
o discurso getulista de prestigiar o trabalhador nacional, os negros e
negras, sobretudo os homens, começaram a integrar o processo
produtivo. Transformaram-se em operários e peões. Ao mesmo
tempo, ocorria uma intensa imigração japonesa, ocupando terras
cedidas pelo Governo.

Sem compreender o próprio condicionamento da sociedade, as
formas organizativas dos negros e negras já não eram mais os
quilombos. Aqui, surgiram os grupos de capoeira, as entidades
recreativas e religiosas. Tais associações sofriam violentas
perseguições policiais. Criaram até a Lei da Vadiagem para justificar
as prisões e as perseguições policiais, tratando a cultura e a
religiosidade milenar do povo negro como caso de polícia.

Aqui, os setores dominantes da sociedade já não perseguiam o
escravo. As classes médias não lutaram contra a abolição. Sem um
"dono" que justificasse a sua opressão, os negros e negras eram
perseguidos como marginais, como desempregados, como
bagunceiros.

Agora, a sociedade brasileira tinha uma nova organização, sem
escravos, com imigrantes europeus: branco-ocidental, cristã e liberal.
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A população negra, na sua quase absoluta maioria, formava uma

massa miserável, sobrevivendo como podia, sem informação, sem
organização, sem técnica. Trazia o estigma de escravo-coisa e todas
as forças para libertar-se desse sistema. Era um ser visto como
violento e incapaz, dentro da nova sociedade; um ser diferente, um
animal com cara, corpo e voz de ser humano: homens e mulheres
para serem vistos como homens e mulheres, mas não para serem
tratados como tais. Desde então, ser negro passou a ser uma
vergonha para o indivíduo e um perigo para a sociedade. A
perseguição policial ao negro já não era mais um fato político, uma
contraposição às suas lutas por direitos, mas uma perseguição
comum.

Compreendidos os mecanismos eficazes e sutis do racismo, um dos
seus efeitos será a discriminação racial ao acesso, à admissão nas
relações de trabalho. Os negros e negras são transformados em
exército de mão-de-obra barata nos serviços que exigem força física.
A grande maioria vive do subemprego e da prestação de serviços que
não requerem mão-de-obra especializada. Quando, com muito
sacrifício, consegue especializar-se num ramo da produção, ele é
rejeitado, na maioria das vezes, pelas empresas, na seleção de
pessoal. O número de empresas nacionais, multinacionais e até
estatais que não aceitam negros é enorme. A discriminação racial é
exercida sutilmente, com o beneplácito do Governo. A maioria dos
trabalhadores brasileiros recebe de um a três salários mínimos,
havendo ainda uma grande parcela que recebe uma remuneração
abaixo do salário mínimo oficial. Além disso, a grande maioria da
população negra não tem casa própria, mora de aluguel ou nas
periferias, vilas e favelas das grandes cidades, com baixa qualidade
de vida, sem os equipamentos urbanos necessários, tais como
saneamento básico, acesso à saúde, à energia elétrica, e contando
apenas com transporte precário.

O desemprego, o crescimento da informalidade e da precariedade
no mercado de trabalho e as estatísticas que apregoam, ano a ano, a
criação de novas oportunidades de trabalho não chegam a satisfazer
o número cada vez maior de pessoas que ingressam nesse mercado,
mesmo em condições extremamente adversas. Além disso, a
conservação da mão-de-obra barata e o aumento do número de
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desempregados são estimulados pela migração interna:
deslocando-se do campo ou das pequenas para as grandes cidades,
pressionados pela total falta de oportunidade, vão juntar-se à massa
de miseráveis.

Ora, com o atual processo de globalização, a situação da população
negra torna-se muito mais grave. Esse processo firma-se no ideário
de uma mundo que, na verdade, é o dito mercado global, considerado
pelos seus propagandistas como capaz de tudo reger e corrigir para o
bem do planeta. Esse mundo é ajudado, em sua constituição, pelos
governos mundiais - FMI e Banco Mundial -, comandados de
Washington. Como tais instituições não têm realmente poder de
interferência direta sobre os territórios, é ao governo de cada país que
cabe o trabalho, cada vez mais inglório, de fazer a nova regulação. De
acordo com o Prof. Mílton Santos, "os principais atores efetivos da
nova ordem são as empresas, cuja ação é egocêntrica e auto-
referida". Por tudo isso, não há propriamente um mercado global, nem
pode haver um mundo regulado. Daí, a desordem atual, mais ou
menos generalizada.

No caldo de cultura dessa globalização perversa, cada empresa
busca desesperadamente a maior fração de mercado, indispensável
para mantê-la de pé no jogo feroz da competitividade. O mecanismo
infernal, a cuja fórmula o Brasil obedece cegamente, é ideológico e
também muito eficaz. E preciso exportar a todo o custo, adaptando a
economia a interesses externos. Dessa forma, criam-se excedentes,
aptos ao pagamento de uma dívida crescente e úteis para fazer
importações, mesmo desnecessárias, de que depende a saúde dos
países centrais.

Então, em suas duas pontas, o mercado interno é condenado, com o
sacrifício da maior parte da população. Também é preciso - diz o
receituário - eliminar o déficit do Estado. Uma das soluções é a
privatização de bens públicos. Assim, todas as atenções são dirigidas
à moeda e a um comércio que espolia e deforma a Nação, enquanto
os gastos sociais são reduzidos e a população, em geral - e mais
ainda, a população negra - sem emprego, se empobrece."

Estou expondo essas questões, a fim de esclarecer o que considero
fundamental nessa discussão sobre as cotas. Na Conferência da
África do Sul, o tema que os países mais ricos do mundo renegaram
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foi o das reparações. Estamos fazendo o debate de cotas no Brasil,
mas existe uma confusão muito grande entre ações afirmativas de
cotas e reparações.

Forneci estes dados - no que diz respeito ao trabalho - relacionados
com a população negra brasileira para explicar que tivemos, no Brasil,
350 anos de trabalho não remunerado. A África, ao pedir à ONU as
reparações, está discutindo esses 350 anos de trabalho não pago e o
que isso significou do ponto de vista das seqüelas para o
desenvolvimento africano. Essa reparação é pedida ao nosso País,
porque, para os países africanos, o Brasil deve isso à África.

Estamos discutindo a questão das cotas, que representam um
instrumento, um primeiro passo para reduzir essa disparidade
histórica. Ao discutirmos cotas, sobretudo para a universidade, as
pessoas, hipocritamente, alegam: "Vocês estão querendo tirar as
nossas vagas". Tenho dito muito isto: se vocês estão sem vagas lutem
para que a universidade as amplie. O índice de 20%, para quem
consegue chegar à universidade, não é nada, se o compararmos com
a grande maioria da população, que não conseguiu acessar o 2° grau.

Defendemos as, cotas, porque é um instrumento importante para a
ação afirmativa. E uma proposta provisória, talvez para o período de
uma geração. Sabemos que não resolverá o problema do racismo na
sociedade brasileira, porque é uma solução paliativa. Mas, se não
fizermos nada, essa situação que acabei de descrever tende a
perdurar. E com essa perspectiva que nós, do Movimento Negro,
temos insistido nesse debate, para que possamos avançar em direção
a uma luta maior, que é a luta pelas reparações. Somente em médio
prazo resolveremos a extrema desigualdade entre negros e brancos
na sociedade brasileira.

A universidade pública deve à população negra brasileira. Isso não é
privilégio. O acesso do negro ao ensino superior é um direito, até
porque essa população é extremamente invisível dentro da
universidade. Hoje, a universidade é um retrato da elite branca, da
classe média branca do País. O negro está fora. Se pensarmos, do
ponto de vista da história, durante 500 anos foram empreendidas
ações afirmativas para os brancos. Os negros querem que pelo
menos uma parte das ações afirmativas seja direcionada para essa
demanda reprimida da sociedade, sobretudo ao acesso e à
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manutenção do ensino superior.

A luta de combate ao racismo não é do Movimento Negro, não deve
ser uma Juta de negros, mas de toda a sociedade brasileira. Nesse
sentido, esta Assembléia Legislativa dá um passo importante, quando
se alia ao movimento social, apoiando as nossas reivindicações.
Espero que a universidade brasileira, especialmente a federal, pare de
universalizar e desqualificar a proposta do Movimento Negro, porque
estamos cansados de políticas universalistas. Ser negro e ser pobre
não é a mesma coisa. Existe uma demanda reprimida. Esses jovens
precisam entrar para a universidade, que privilegia, de certa forma, a
classe média branca, que tem maior poder aquisitivo. As cotas têm o
objetivo de reduzir isso, mas não resolvem o problema. A universidade
deveria somar forças com o movimento social, com esta Assembléia,
a fim de avançarmos para colocar em prática essa proposta, mesmo
entendendo que é uma proposta paliativa e que, junto à questão das
cotas, temos que fortalecer a educação infantil, o ensino fundamental
e o ensino médio. Ficam aqui minhas palavras de apoio aos projetos
que estão sendo encaminhados nesta Assembléia, para
aprofundarmos cada projeto desses, com um entendimento de que as
cotas requerem ações mais concretas para que, em médio prazo,
possamos reduzir essas disparidades entre negros e brancos na
sociedade brasileira. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Aluisio Pimenta
Quero saudar o Deputado Adelmo Carneiro Leão, figura que todos

respeitamos pela luta e pela dignidade e, em nome do Deputado
Adelmo, saudar a todos os companheiros e companheiras que, no
momento, estão presentes à mesa e no Plenário. Com muita alegria
vejo que a Mesa está composta de homens e mulheres. Creio que
todos sabem que não participo de nenhuma mesa de trabalho, de
nenhuma discussão, que tenha somente homens. Tem que haver a
representação feminina, senão não participo. Assumi esse
compromisso quando era Ministro da Cultura, porque esse é um
problema cultural. Não precisamos de mulheres somente para sacudir
bandeirinhas em época de eleição, ao contrário, precisamos delas
para exercer o poder, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no
Judiciário.

Fazendo esta introdução, quero dizer que fiquei muito alegre com as
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palavras do Marco Antônio e de todos os que aqui falaram porque,
em verdade, o Brasil tem uma grande dívida. Trouxe aqui dois artigos
que publiquei: um se chama "A Exclusão do Negro", o outro e"A
Mulher e o Negro no Poder"; lamentavelmente faltou um; intitulado "A
Beleza Negra". Muita gente pensa que só o branco é bonito. Se
olharmos aqui, é só olharmos a Venilda, que beleza de pessoa, seus
cabelos e tudo. Creio que essa também é uma informação importante.
Mas sobretudo, como disse o Marco Antônio, hoje comemoramos o 13
de maio, que representou a abolição da escravatura. Mas temos que
mudar o 13 de maio porque se aboliu a escravatura e o negro foi
jogado na rua sem terra, sem residência e sem trabalho. Começamos
a importar trabalhadores da Europa para executar os trabalhos que os
negros vinham executando de maneira covarde. Em cada 13 de maio,
precisamos estar conscientes de que temos que fazer a libertação do
negro em termos da sua ascensão social, da sua efetiva participação
e inclusão.

Vou trazer aqui uma experiência pessoal em relação às cotas, mas
queria exatamente lembrar sobretudo a essa juventude aqui presente
que nos brindou com a beleza desse espetáculo de dança ... Fico
admirado. Quando Reitor da Universidade Federal e da UEMG,
procuramos dar muita ênfase à dança. Ela é uma coisa extraordinária
porque traz junto de si a música, o corpo, a beleza do ser humano,
felizmente progredindo em Minas Gerais. Minas Gerais hoje ocupa a
liderança na dança.

Mas o que eu queria dizer, dentro dessa minha experiência, é que o
sistema educacional brasileiro, como todos se lembram, depois da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, incluiu a educação infantil como
obrigatória. Até a lei de 1996, a educação infantil não era obrigatória.
Até hoje a educação infantil é a "gata borralheira" do sistema de
educação, lamentavelmente. Temos a educação básica e dentro dela
temos a educação infantil, a educação fundamental e a educação
média. Depois vem a educação pós-secundária ou pós-média.
Gostaria de deixar isso bem claro porque é aí que está o "X" da
questão em relação à cota, que não é a solução. Já se falou aqui e
quero repetir: a cota universitária não é a solução, mas um grande
instrumento para se buscar a solução, porque as soluções não se
fazem de cima para baixo. Não somos nós que vamos procurar essa
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inclusão, essa presença e o pagamento da dívida aos negros e às
negras do Pais, que contribuíram ativamente para o desenvolvimento
da Nação brasileira com seu trabalho, lamentavelmente escravo, e
sua presença no ciclo do ouro, ciclo do diamante, ciclo do café e a
cultura.

Meus amigos, estava em Washington, na inauguração do Kennedy
Centre, quando nos aparece como um daqueles apresentadores,
quem? Milton Nascimento. Quando vi o auditório aplaudir de pé Milton
Nascimento, não tenho acanho em dizer, abracei minha esposa e
chorei de alegria. Chorei pelo reconhecimento da cultura brasileira na
pessoa desse grande negro, desse grande compositor e cantor, que é
o nosso Milton Nascimento. O outro Milton, grande geógrafo, grande
cientista social, das figuras mais importantes que já tivemos na
universidade brasileira...

Quando falei na estrutura do ensino, por que não estamos,
evidentemente, de imediato, exigindo a presença da criancinha negra
na escola da educação infantil? E claro que estamos. Mas por que a
questão dessa cota que venho defendendo há muitos anos? No
Ministério da Cultura criamos a Assessoria da Etnia Negra, exercida
por um mineiro, dos mais ilustres, que deu origem à Fundação
Palmares. Vou lhes contar a experiência que tive, que creio ser
marcante na questão da cota. Queria que sobretudo as crianças aqui
presentes prestassem atenção no que vou relatar.

Há 50 anos, muitos aqui ainda não tinham nascido, fui com um
grupo de professores da América Latina e do Caribe, convidados pelo
Departamento de Estado dos Estados Unidos, visitar esse país e
sobretudo seu sistema educativo. Começamos a viagem por Miami.
Éramos mais ou menos umas 20 pessoas, homens e mulheres, da
América Latina e do Caribe. No Caribe, quase que 100% da sua
população é negra. Mas também havia negros de outros países da
América Latina. Quando entramos no ônibus e nos assentamos, veio
um senhor e disse para nossos companheiros negros e negras: vocês
não podem se assentar nesses lugares. Não estão vendo o escrito
"Não é permitido sentar-se negro"? Do número 1 ao número 10 não é
permitido sentar-se negro. Os negros têm que se retirar, só podem
ficar os outros. Nós todos nos retiramos em massa. Vinte pessoas,
professores e eu nos retiramos e dissemos ao senhor, o guia que ia
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nos levar para visitar escolas: "Então o senhor faça o favor de
mandar buscar um ônibus especial porque neste nós não entramos.
Diga ao seu Governo, que nos convidou para vir aqui ver o sistema,
não estamos aqui de entrões, e acabamos de ter uma lição belíssima
de como funciona esse sistema". O cidadão ficou muito sem graça,
buscou um ônibus, e fomos. Exatamente há 50 anos, vimos que havia
escolas para negros de quinta categoria e escolas para brancos de
primeira categoria; universidades para brancos de primeira categoria e
universidades para negros de quinta categoria. Vimos ainda nos
Estados do Sul que a Ku Klux Klan matava negros, e não era crime. A
legislação não dizia que não era crime, mas o policial era branco, o
Juiz era branco, o Promotor era branco, os jurados eram brancos, de
maneira que não havia praticamente crime em assassinar e queimar
vivos os negros. Fomos visitar tudo, e não havia um negro, por
exemplo, no Judiciário, no grande comércio ou na indústria. Voltamos
politizados. Nessa ocasião exatamente me tornei subversivo e fui
condenado a 17 anos de exílio. Hoje estou muito mais subversivo
ainda. Não que vá pregar a violência, ao contrário, meus grandes
mestres têm sido, a partir dessa época, Gandhi, que fez a
independência da índia sem dar um tiro, exatamente com a resistência
pacífica, com a presença na rua, com a presença da sociedade
exigindo; Martin Luther king, que vi partir com seis pessoas do
Alabama e chegar a Washington com 150 mil negros e brancos
exigindo exatamente que se acabasse com o racismo, com a
discriminação e que se incluísse o negro na sociedade norte-
americana. Acho que é isso que está nos faltando fazer. Mas vou mais
adiante. Então, com esse trabalho de Martin Luther king, com aquele
belíssimo discurso que vocês conhecem, essa página nacional e
internacional - "1 had a dream" - "Eu tive um sonho. Eu tive um sonho
em que as criancinhas negras e brancas se abraçavam. Eu tive um
sonho em que os negros ocuparam todos os lugares na sociedade. Eu
tive um sonho em que no Executivo, no Legislativo e no Judiciário
havia brancos e negros". Essa é uma peça que todos vocês
conhecem bem.

Com o movimento do Martin Luther King, em que mais de 150 mil
pessoas, negros e brancos, jovens e idosos, entraram na Capital dos
Estados Unidos, tive vontade de chorar de alegria. Com isso, houve a
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imediata reforma da Constituição norte-americana, o "equal rights
amendment", emenda dos direitos iguais", e proibiu-se escola só para
negros e só para brancos. Imediatamente, unificaram-se as escolas
de negros e brancos, desde a educação infantil até a universidade.
Incluiu-se uma cota de 20% na universidade, também para os latinos.
Muitos dizem - e quero muito bem aos Estados Unidos, onde vivi
muitos anos, mas trabalhando na América Latina - que neste País
temos brancos, negros, cachorros e latinos, hierarquicamente. Mas os
latinos estão com enorme força política.

Meus caros companheiros e companheiras da Mesa, amigos e
amigas, meus jovens, o grande feito da cota - que não é solução - é a
criação da massa crítica, um mínimo de pessoas capazes de ocupar
lugares no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Hoje temos vários
Reitores negros e, pelo menos, três negros no Supremo Tribunal
Federal dos Estados Unidos, o que vem crescendo progressivamente.
O número de negros no comércio aumentou porque há massa crítica
bem-formada, pessoas que passaram pela universidade. E
vergonhoso não haver negros no Supremo Tribunal Federal do Brasil.
Por que não há negros no Senado? No meu artigo falo sobre Benedita
da Silva, a mulher e o negro no poder. Aqui está a massa crítica, um
mundo de pessoas formadas, capazes de ocupar os cargos. Há o
exemplo da UFMG, que era uma universidade machista. Não havia
mulher na Faculdade de Direito, na Faculdade de Medicina, na de
Engenharia. Havia mulher apenas na Faculdade de Filosofia, que foi
criada através da escola de pedagogia. Alunas de Direito ou Medicina
eram apenas uma ou duas. Com essa garra das mulheres, a quem
presto a minha homenagem, elas formaram a massa crítica. Esse é
um exemplo. Não ocorreu protecionismo nisso. E agora, exigem 20%.
Estou seguro de que essa massa crítica virá mais para os
parlamentos mineiro e federal. A mulher está crescendo. Hoje temos
mulher no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Justiça; temos
mulheres que são professoras. A atual Reitora da UFMG é uma
mulher. É o exemplo de uma guerrilheira em prol da justiça, em prol
da democracia. Defendo a massa crítica. Defendo a cota, não como
solução, porque a solução é fazer um grande investimento na
educação, o que este Estado e este País não estão fazendo.
Crianças, cresçam e cheguem à universidade. Defendo a cota na
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universidade, no emprego para formar a massa crítica de pessoas
capazes de ocupar os lugares. Dei o exemplo dos Estados Unidos,
onde houve uma mudança total. Temos, Gen. (?), um negro, que é a
segunda autoridade americana. Precisamos da cota para fazermos a
mudança da sociedade. A cota não é a solução, mas é um
instrumento para chegarmos lá. Um instrumento para que possamos
ter pessoas em todos os setores capazes de nos ajudar. Não estamos
fazendo favor à etnia negra. A dívida que temos com a etnia negra é
que ela ajudou extraordinariamente o progresso do País. Com toda a
dificuldade da nossa sociedade, insisto na presença do negro no ciclo
do ouro, no ciclo do diamante, no ciclo do café e na cultura, nas artes,
nas letras.

Quero terminar estas palavras pedindo ao Deputado Paulo Piau,
esta grande figura do parlamento de Minas Gerais, pela sua luta pela
educação, que esta reunião seja o marco, seja aquilo que os gregos
diziam, uma pedra branca, na mudança do Brasil, que seja um marco
no combate à miséria, no combate à pobreza. Uma cidade como Belo
Horizonte tem um milhão de pessoas na favela. O Brasil não chegará
lá se isso não for corrigido. Quem vai nos ajudar? Todos. A raça
negra, a etnia negra, pela capacidade de lutar, pela inteligência. A
única diferença de inteligência é que os homens têm inteligência
racional igual à das mulheres, mas a mulher tem uma inteligência
emocional muito maior do que a do homem. Por isso, termino fazendo
um apelo às mulheres negras e a todas as mulheres: vamos construir
o Brasil, vamos construir Minas Gerais.

Concluo o meu pronunciamento comunicando aos presentes que li,
ontem, no jornal "Hoje em Dia", que o Governador conseguiu no
Supremo Tribunal uma liminar contra os 2% que esta Assembléia
concedeu à UEMG e à UNIMONTES. Lamentavelmente, esse é um
ato que envergonha Minas Gerais, envergonha a mim, nos meus 70
anos, dos quais quase 50 na educação. Um beijo muito amigo e muito
respeitoso às mulheres presentes e um abraço aos homens. Vamos
para a frente, vamos mudar o Brasil. Estou mais subversivo, não pela
violência, mas pela paz, indo às ruas para exigir que a condição do
negro mude, que a condição da sociedade brasileira mude pela
educação. Só a educação fará deste pais uma nação fácil de
governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Muito
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obrigado.

Palavras do Sr. Eduardo Ferreira de Oliveira
Queria agradecer esta inusitada oportunidade que me é oferecida

pelo generoso povo de Minas Gerais, representado por uma de suas
instituições mais importantes que é a Assembléia Legislativa, e
cumprimentar, na pessoa do Dr. Paulo Piau, todos os componentes da
Mesa, com especial destaque o Prof. Aluísio, que nos dá uma lição de
vida extraordinária. Evidentemente que, vir de São Paulo a convite
desta instituição, particularmente acompanhado das organizações
afro-brasileiras que estão apoiando esse movimento, é uma coisa de
alta responsabilidade. Mas ficamos aliviados porque estamos falando
em Minas Gerais, que é o berço da liberdade. Foi aqui que se deu o
grito na América Latina para que o continente americano na América
do Sul desse a sua sacudidela para libertar o Brasil continental do
jugo dos europeus. Tendo esse amparo histórico, torna-se mais
aliviada a nossa fala por estarmos entre irmãos de ideais. Tenho 76
anos e não conheci meus pais. Ontem foi o Dia das Mães. Quero dizer
uma poesia que fiz em memória da mãe que nunca conheci: "Nem
mesmo em sonho dado,/ me fora ver seu negro rosto, quase todo
tarjado do desgosto que enluta o chão/ que em lágrimas transponho.
Nunca vi minha mãe./ Até suponho que esta melancolia do sol posto
amortalhou-me desde aquele agosto,/ aquele agosto que me pôs
tristonho. Nunca vi minha mãe./ Por isso agora ouço o gemer do coro
da orfandade,/ na sinfonia amarga de quem choraj atravessando as
várzeas do desterro para depois tornar-se uma saudade,/
acompanhando em vida o próprio enterro".

Não ter mãe realmente significa não ter raiz de sustentação na vida.
Transferindo isso para cotas, qual seria a pessoa lúcida, responsável
e digna de nossa admiração, nosso respeito que condenaria uma mãe
por dar proteção a seu filho nascente, a seu filho recém-nascido, de
forma toda especial, toda particular, em relação aos demais convivas
da sociedade e da sua família? Evidentemente, as cotas significam
exatamente tratar diferentemente a personalidade e as instituições, de
modo que esse procedimento os possa levar à igualdade. E,
evidentemente, isso não pode ser transformado numa panacéia.
Todos os problemas seriam resolvidos através da cota, já falou o
nosso querido Prof. Aluísio e o Marco Antônio. Entretanto, a cota é a
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parte visível, é um instrumento através do qual as ações
afirmativas se poderão realizar em nosso País. Esse é um reclamo
universal. O mundo ocidental, no qual o Brasil está mergulhado, é
devedor, de forma indiscutível, do continente negro, através dos seus
filhos que foram escravos esparramados através da diáspora negra
por este mundo afora e através das riquezas naturais que foram
espoliadas daquele continente. Hoje eles não têm meio de
sobrevivência por causa da miséria encontrada lá como paga á
contribuição que o continente deu para a formação da nacionalidade e
da riqueza européia. Negar isso seria uma vergonha. E claro que,
tendo essa visão, somos daqueles que acreditamos que alguma coisa
terá de ser feita urgentemente para mudar essa realidade. Não vamos
discutir o problema histórico que todos nós sabemos com relação ao
negro na sociedade brasileira. Vamos dizer que, neste momento, há
uma ebulição muito grande da consciência nacional com relação a
essa dívida, com relação a esse débito histórico que a sociedade
brasileira dominante tem para com setores da sua sociedade.
Notamos que se estabelecem políticas neste País para centralizar a
riqueza, basta vermos as estatísticas, o IPEA está aí para quem
quiser ver. Enquanto 30%, 40% da população dominante detinha
cerca de 60%, 70% da economia, hoje isso está nas mãos de
praticamente 10 mil pessoas, consumindo, explorando, usando de
mais de 70%, 80% dessa economia, que é o esforço de todos. Então,
há uma política de concentração de renda, e ninguém pode dizer que
isso seja obra do acaso, do inevitável. Foi ideologicamente conduzido
para desestabilizar as lutas populares nas quais os negros estavam
mergulhados, para que, mais cedo ou mais tarde, tomassem o poder.

A mentalidade de determinados setores, particularmente de um
setor da elite, que chamamos de elite "burra", porque não conseguem
entender que a fraternidade é o grande caminho da harmonia nacional
e que a paz é fruto da justiça... Não adianta tirar dinheiro da
educação, das questões sociais, para que depois esse dinheiro seja
empregado nas cadeias, na repressão.

De modo que, hoje, as riquezas nacionais estão concentradas nas
mãos de poucas pessoas, que vivem ilhadas em grandes muros,
fortalezas, com segurança pública e privada, a fim de preservar aquilo
de que se apropriaram de uma forma legal, mas injusta. Mas, como
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são elas que fazem as leis, consideram apenas o interesse
específico de suas comunidades minoritárias. Evidentemente, nem
tudo o que é legal é justo. Daí a necessidade de reverter esta
realidade. Esse grupo de pessoas que detêm o poder estranha que
alguém, por intermédio de ilustres Deputados, mais identificados com
nossa luta, proponha cotas que venham beneficiar também os afro-
brasileiros, os negros. Porque o Brasil sempre teve cotas: a cota dos
privilégios nas universidades, nos Poderes Legislativos, no poder das
forças militares, nos setores religiosos, para os donos das grandes
fazendas ou grandes donos de Bancos. A cota da dominação do País
existe e está nas mãos dessa minoria. Sabemos que criar uma política
para que parte dela seja revertida em benefício de uma comunidade
como a nossa, que representa hoje mais de 50% da população, causa
escândalo em alguns setores.

Essa luta já dura 60 anos. Quando, no Colégio Educandário D.
Duarte, asilo onde fui criado, comecei a compor o "Hino à Negritude",
com a ajuda do Prof. Hugo Fagundes Varela - sobrinho-neto de
Fagundes Varela, o grande poeta do "Cântico do Calvário" -, ele me
disse que, realmente, eu tinha obrigação de fazer uma gesta pública,
uma gesta lírica, que pudesse valorizar, engrandecer e dizer do valor
desse grande povo negro. Então, aos 16 anos de idade, começaram a
surgir os primeiros acordes dessa partitura, que hoje já está
oficializada em São Paulo, Mato Grosso e em dezenas de cidades
deste País, mostrando a conveniência de também se cantarem os
valores e essa contribuição cultural maravilhosa e histórica do negro
para a formação nacional. O negro está inelutavelmente inserido na
cultura nacional, e não há ninguém que nos tire dessa posição, já que
trabalhamos para que isso se tornasse realidade. Tudo que devemos
fazer é continuar trabalhando.

Darei um dado impressionante a todos os senhores e senhoras.
Quando fui Vereador, como suplente, em 1963, na legislatura de 1959
a 1963, em São Paulo, fui fazer um discurso numa instituição que
ficava junto à Freguesia do O, que era o bairro mais pobre e negro,
naquela ocasião. Fiz uma grande reunião, em que recebemos um
prêmio - como colaboração - dos comerciantes da área. Naquela
ocasião, o prêmio era um liquidificador, considerado o computador do
momento - tivemos a evolução da tecnologia, com a entrada desses

rÀ



585
produtos no Brasil. O grande sonho de consumo naquela época
era o liquidificador, e nós o ganhamos. Então, falei para que
trouxessem o título, e o número do título seria a forma de se fazer o
sorteio daquela peça aos presentes. Estavam reunidos ali cerca de
setecentas e tantas pessoas, e apenas levantamos cinco ou seis
títulos, porque o negro não tinha título, não era alfabetizado, não tinha
condições sequer de entrar para a função pública. Descobriu-se, por
ali, que a razão de o negro estar afastado do trabalho público era
exatamente esta: não estar alfabetizado. Partimos então para uma
alfabetização em massa do povo, de um modo geral, e o negro
começou, por meio de concursos públicos, a entrar para grandes
instituições. Sabemos hoje que a grande maioria da classe média da
nossa comunidade no Brasil veio da sustentação que seus pais
conseguiram por meio de um serviço de carteira marcada, seguro, o
que realmente era função pública, porque, na área privada, ficara
ainda mais difícil o negro ingressar em posições mais dignas, apesar
de todo o esforço que Getúlio Vargas tinha feito para colocar, como
exigência do nosso País, 70% dos trabalhadores brasileiros nas
nossas empresas, conseguindo, com isso, colocar também os negros
nessas instituições. Tudo isso são trabalhos que documentam como
houve uma evolução enorme

O nosso querido Dr. Aluísio Pimenta disse aqui que há grande
número de pessoas assumindo essas posições. Sabendo que há
quase 50 ou 60 anos não tínhamos sequer pessoas alfabetizadas,
com condições de obter o título de eleitor, hoje vemos que houve um
avanço. O número de PhDs que temos por esse Brasil afora - hoje os
acadêmicos sabem o que isso representa, por causa dos negros que
lutam nesse meio - é alguma coisa de animador.

Temos que continuar lutando por caminhos absolutamente certos, e
uma das etapas de luta consiste na regulamentação das cotas não
para se tornarem uma panacéia, mas para que também não sejam um
elemento criador de distorções. E que não sejam só para os negros,
mas para os pobres também.

Estou vendo aqui um trabalho do Frei David, que está no Rio de
Janeiro. Trata-se de uma figura extraordinária, que está no meu livro
"Quem E Quem na Negritude Brasileira", destinado à preparação de
negros e carentes para o vestibular. Estou dizendo negros e carentes,
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o que significa que somos abertos, que nós, negros, não temos a
intenção de discriminar ninguém. Quem é discriminado sabe o que
isso representa de dor, de humilhação e, acima de tudo, de
sentimento de injustiça dentro do nosso coração, da nossa vida, e não
vai fazer isso por experiência própria. Então, por essa razão, não
precisam ter preocupações.

Vamos prestigiar os Deputados, as leis feitas por esses luminares da
Assembléia Legislativa, que estão promovendo esse trabalho com
apoio de toda a comunidade, para que isso seja realizado em tempo
recorde e o Brasil se torne viável, sem que seja necessário realizar
aquela previsão realista e sombria do grande mestre, Prof. Milton
Santos, que é a grande revolta dos negros cobrando seus espaços
através dos mecanismos da violência.

Fomos violentados através da história; temos o sentido da
cordialidade. Dizem que a risada do negro é espontânea e forte;
dizem que nós, negros, gostamos de nos abraçar, que o toque que
fazemos com a mão é um gesto de solidariedade, de amor ao
semelhante. Essa é a nossa filosofia, é a nossa psicologia de vida.
Podemos nos inserir no processo da administração de todo setor da
vida nacional, e acredito que daqui a 8 ou 10 ou 12 anos vamos ter
um Presidente negro. Não tenho dúvida quanto a isso. Vamos
participar dessa luta, vamos testemunhar essa resistência, e o Brasil
não se afundará por causa desse fato.

Temos aqui, quem diria, o Dr. Kabengele, que é jovem, o Deputado,
que também é jovem, e o Dr. Aluísio pode testemunhar, quando
iríamos imaginar que a cidade do Rio de Janeiro, a Cidade
Maravilhosa, cantada por Ari Barroso, com todos esses valores,
tivesse uma negra no Governo! Prestem atenção: não é uma negra da
elite, é uma negra da favela, que se orgulha de dizer isso. Veio da
favela, é negra e pobre e hoje é Governadora do Estado do Rio de
Janeiro. Ela merece uma salva de palmas, de pé, pois prova que é
possível a revolta, mas uma revolta sadia e construtiva, feita sob os
desígnios de Deus. (- Palmas.) Tenho fé nessa verdade. Consagram-
se todos os discursos feitos por essas valorosas criaturas que aqui
passaram, isso é muito importante.

E importante lembrar também Carlos Moura, que conviveu com o
nosso querido Dr. Aluísio Pimenta e hoje é Presidente, pela segunda
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vez, da Fundação Cultural Palmares; Ivair Augusto Alves dos
Santos, que é Diretor da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos;
Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, uma das pessoas maravilhosas que lutam
pela valorização da criatura humana; José Gregório, que realizou um
grande trabalho, todos precisam ser lembrados; são nossos parceiros.

Não temos a veleidade de fazer isso sozinhos. Vamos conquistar
corações, consciências e vamos fazer a grande revolução, no sentido
saudável dessa palavra, no que ela tem de social e de construtivo.

Quero terminar cantando meu Hino à Negritude, se a ilustre Mesa e
a platéia me permitirem. Boa parte dele foi feita quando eu tinha 16
anos de idade.

- Procede-se à execução do Hino à Negritude.
Palavras da Sra. Benilda Regina Paiva de Brito

Cumprimento os membros da Mesa, meus companheiros do
movimento negro, o Prof. Eduardo, companheiro de tantos anos de
caminhada, meu amigo e companheiro Marquinhos Cardoso, nosso
querido Prof. Kabengele e o Prof. Aluísio Pimenta, que, inúmeras
vezes, vem se referindo a mim com muito carinho.

Estou quase propondo cotas a esta Mesa, porque acho que essa
proporção está bastante desigual. De qualquer forma, venho aqui para
trazer o meu desafio de dar o recado, nessa reflexão sobre as cotas e
as políticas de ações afirmativas. Vou iniciar lembrando a pesquisa
apresentada pelo IPEA, em que se resgatam alguns dados. Só vou
pontuar algumas questões importantes da História, que, com certeza,
vão contribuir para a nossa reflexão. Primeiro, acho importante
registrar e lembrar que o Brasil foi a segunda maior nação escravista.
Só perdeu para os Estados Unidos em números de escravos. Mas,
ainda assim, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Durante
muito tempo, essa prática racista discriminatória se fez presente na
história do Brasil. Ele foi também o penúltimo país da América a abolir
o tráfico de escravos, em 1850. Mas sabemos bem que esse
procedimento continuou de forma clandestina. Para quem não sabe,
Porto de Galinhas, praia visitada por muita gente, só tem esse nome
porque era a senha dada quando chegavam os navios negreiros,
depois do dito final do tráfico de escravos, O Brasil foi
verdadeiramente o maior importador de escravos de toda a história da
humanidade. Nenhum país importou tantos escravos como o Brasil.
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Estima-se que, a cada 100 negros que eram obrigados a cruzar o
Oceano Atlântico, cerca de 70 vinham para o Brasil, principalmente
para o Estado do Rio de Janeiro. Ali numa certa época, durante o
período da escravidão, ao ser quantificado o número de escravos,
percebeu-se que havia, naquela cidade, cerca de 75 mil nativos.
Então, o Rio recebeu uma quantidade muito grande de pessoas
negras, que se tornaram escravos ao pisar neste continente. E muito
importante lembrar que foi um mito essa história de dizer que a
sociedade brasileira se envergonhava do tempo da escravidão. Não
havia vergonha. Não havia nenhum lamento em relação a isso. Na
realidade, a propriedade de escravos era amplamente disseminada na
sociedade branca. A Igreja foi grande contribuidora para a
manutenção desse período. Ela nunca combateu a escravidão. Pelo
contrário, usava-se de discursos absurdos, que nós, negros, não
tínhamos alma, por isso era importante que trabalhássemos, de
preferência, sem nenhuma revolta, sem nenhuma manifestação
contrária, para garantir nosso espaço no céu. Os maiores traficantes
de escravos sempre receberam títulos de nobreza, porque ter
escravos era sinal de "status", de poder. Todo o mundo queria ter um
escravinho, porque era chique. Tão importante foi isso, que não eram
só os poderosos que tinham escravos. O bispo tinha, o grande
fazendeiro tinha, mas o pequeno comerciante, o simples lavrador, o
artesão e o sacristão tinham também escravo. E importante
lembrarmos isso, para perceber que muita gente queria manter os
seus escravos. Muitas companhias mineradoras, durante longo
período, conseguiram manter essa história e manter esse contingente
de pessoas negras escravas.

Gilberto Freire defendeu - muita gente deve ter lido - que a relação
senhor-escravo era a de uma grande família, harmoniosa, sem muitos
conflitos. E ele, como vários outros estudiosos, escreveu que, tão logo
acabasse a escravidão, tão logo fosse feita a abolição da escravatura
- hoje estamos lembrando que foi há 114 anos -, a inserção do negro
escravo na sociedade seria automática, sem conflitos nem problemas.
Mas vejamos os dados reais que mostram a história do povo negro no
Brasil atual.

O Brasil é, sem sombra de dúvidas, o segundo país de maior
população negra. Perdemos apenas para a Nigéria, que está no
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continente africano. A África, continente com mais de 40 países,
tem somente a Nigéria com população negra maior que a do Brasil.
Mas nem esse número, nem a quantidade, nem a grande presença do
povo negro serviu para garantir a igualdade. Pelo contrário, o mito da
democracia racial veio reforçar uma diferença racial que só tem
permitido e servido para dividir ainda mais o contingente de negros.
Sempre digo que a maior armadilha que o racismo provocou nesses
anos de história, da qual ainda se utiliza, é a negação da nossa
identidade. E a negação da identidade racial que legitima ainda hoje o
Brasil a assumir cores, identificando a nossa herança genética com
cores absurdas. O censo de 1990 foi revelador nesse sentido ao
perguntar, em questão aberta, qual a cor da pessoa entrevistada.
Apareceram 129 tipos de cores, para a pessoa não dizer que era
negra. Foi aí que nasceram o marrom-bombom, o café-com-leite, o
jambo, o pardo, etc. Nessa armadilha, provocada tão bem pelo
racismo, caíram muitas pessoas, e ela vem legitimando a diferença e
a desigualdade do povo negro no Brasil.

Para nós, do movimento negro, essa denúncia sempre foi muito
importante. Entendemos que é questão de cidadania quantificar
quantos somos, de que morremos, quais as nossas reais condições
de vida, moradia, etc. Isso é fundamental. Somente a partir desses
dados, poderemos garantir e lutar por políticas públicas como estamos
fazendo agora. E por isso que, no último censo, de tanto o movimento
negro brigar e intitular a campanha "Não deixe sua cor passar em
branco, responda com bom-senso" é que chegamos a cinco opções
fechadas de cor: pardo, preto, branco, amarelo ou indígena. Quem
respondeu ao último censo respondeu assim no questionário de
amostra: os indígenas são os índios; os brancos são os brancos, os
amarelos são os orientais, e os pardos e pretos são os pretos. Mas
para quem tem dificuldade de assumir essa identidade, não há
problema. O IBGE, quando lançar o resultado desse censo, vai somar
as categorias "preto" e "pardo", para dar um perfil da população negra
brasileira.

Fizemos a campanha "Não deixe sua cor passar em branco,
responda com bom-senso", porque, além de subsidiar políticas de
busca de igualdade, até o mercado consumidor, como temos
assistido, tem nadado de braçadas em nossa identidade racial. E
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importante lembrar que várias políticas da área de saúde só
começam a existir a partir da afirmação dessa identidade. Por
exemplo, a denúncia de que a segunda "causa mortis" da população
negra no Brasil é a hipertensão arterial. Qualquer médico, estudante
de medicina e faculdade de medicina que tiver compromisso com os
direitos humanas e as políticas sociais vai colocar em seu currículo a
discussão da doença do povo negro. Mas a primeira "causa mortis"
ainda é a violência policial. O povo negra ainda é o maior alvo e
interesse da violência policial.

A saúde tem dito também que nós, mulheres negras, temos uma
incidência de miomas cinco vezes maior que as mulheres brancas.
Isso é política pública. Quando o ginecologista atende uma mulher
negra, tem de perguntar como anda o útero para verificar se há
miomas. Isso não é problema, é uma herança genética. Essas
questões são de cidadania e têm de ser relacionadas. Além da
anemia falciforme, várias outras doenças vêm de forma eficaz em
cima da população negra e não são estudadas.

Dizer qual a sua cor serve para continuarmos a denunciar que as
políticas públicas bem sucedidas no País não atendem ao povo negro.
E bem verdade que a taxa de analfabetismo diminuiu. Mas a grande
maioria deles ainda é negra. Também é verdade que a taxa de
trabalho infantil diminuiu, mas a grande maioria das crianças que
ainda trabalha precocemente é negra.

Também foi dito que as condições de vida do povo brasileiro com
relação à moradia e ao saneamento básico aumentou e melhorou.
Mas quem ainda não tem acesso a isso, quem não tem condições
dignas de moradia são os negros. Vale lembrar que o índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, dado da Organização das Nações
Unidas, apresentou, em 2002, numa pesquisa de "ranking" mundial,
que, nos 173 países que compõem a ONU, as piores condições de
vida do povo negro brasileiro se comparam às da África do Sul. Esse
índice apresentou que o Brasil, considerando o acesso à educação, as
condições de moradia, o saneamento básico, a perspectiva de vida e
o acesso ao mercado de trabalho, ocupa o 68 0 lugar. E a ONU fez um
diferencial. Tentou pegar a população branca, para ver até onde esse
índice chegaria. E o Brasil chegou ao 480 lugar. Aí, resolveram mudar.
Pegaram somente a população negra. Com isso, o Brasil despencou

WA



59!
para o 1080 lugar. Vale lembrar que a África do Sul ocupa o 103°
lugar. Esse dado vem dizer que as condições de vida do povo negro
brasileiro chegam a ser piores que as do povo sul-africano.

Sob pressão e reivindicação antiga do povo negro, a ONU
convocou, para o ano passado, a conferência mundial contra o
racismo na África do Sul. E importante dizer que a maior delegação foi
a do Brasil: tinha cerca de 500 pessoas. O mais importante dessa
conferência, com relação a avanço, foi a visibilidade que os negros e
negras puderam dar do racismo no Brasil. Saíamos às ruas, e as
pessoas logo nos identificavam: Brasil, Pelé, samba, cerveja.
Dizíamos: "Brasil, racismo, violência, discriminação". O Brasil ainda é
tido como uma América negra, onde as relações raciais são
profundamente harmônicas, e sabemos que isso não é verdade.

Houve uma coisa muito importante nessa conferência: a
consagração do entendimento de que existe um vínculo muito estreito
entre racismo e pobreza, racismo e destruição da paz. Os 173 países
que participaram dessa conferência admitiram, pela primeira vez, que
a escravidão é um crime contra a humanidade; que o tráfico
transatlântico de escravos trouxe conseqüências nefastas aos povos
indígenas e negros, que a raiz da pobreza, do racismo, da xenofobia,
da intolerância e da marginalização social está toda no processo
escravagista. Por isso, não é privilégio estabelecer cotas para o povo
negro, como disse meu companheiro Marcos Cardoso. Trata-se de
direitos.

Estamos discutindo uma política de ações afirmativas, que têm um
efeito dominó. Por que há poucos negros no sistema universitário?
Porque têm poucas condições de passar no vestibular, porque
evadem mais cedo do ensino fundamental, porque assumem mais
cedo o mercado de trabalho. A discussão de cotas nas universidades
vai abrir um leque imenso e chamar a atenção para toda essa herança
e as conseqüências dessa história na vida do povo negro. A ação
afirmativa é um dos instrumentos possibilitadores da superação do
problema do não-cidadão, daquele que não participa política e
democraticamente, como lhe é assegurado na lei fundamental. A Dra.
Vera Oliveira, Juíza, de Brasília, disse o que temos denunciado há
vários anos: "Se não discutirmos a questão racial, não adiantará
discutirmos cidadania, porque cidadania não combina com
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desigualdade, república não combina com preconceito, democracia
não combina com discriminação".

No entanto, no Brasil, que se diz uni país republicano e democrático,
o cidadão ainda é uma elite, pela multiplicidade de preconceitos que
subsistem sob o manto fácil do silêncio branco com relação aos
negros, sob o fingimento e a falácia da palavra "gentil" com as
mulheres, da esmola superior com os pobres, da frase lida para os
analfabetos. Esse tipo de situação não mexe na raiz do problema e
não o muda. As ações afirmativas ou a política de cotas, que é uma
das medidas das ações afirmativas, visam trabalhar principalmente as
causas, as conseqüências e os meios para transformar essa
desigualdade e buscar a igualdade. A política de cotas funciona como
um instrumento de correção das desigualdades.

Vários países já adotaram essa política e com sucesso. Vale lembrar
a Malásia: os descendentes chineses eram a maioria no
funcionalismo; então, a Malásia criou a política de cotas para os
malaios puros terem acesso ao funcionalismo público e à educação.
Na índia, também existe a política de cotas para beneficiar diferentes
grupos de pessoas, facilitando o ingresso nas universidades.
Estudiosos têm publicado que, nos Estados Unidos, a classe média
chegou a dobrar depois das políticas de cotas. Então, é importante
não somente para beneficiar um grupo, como também para beneficiar
todo o desenvolvimento econômico do país. Na Califórnia, existem
vários grupos étnicos, e já estão realizando plebiscito para acabar
com a política de cotas, porque, 30 anos depois, descobriu-se que as
cotas cumpriram a sua função, conseguiram nivelara realidade social
de pessoas negras e não negras.

Vários serão os desafios para garantirmos essa política no Brasil. O
primeiro deles - posso apontar rapidamente dez -, que vai exigir uma
mudança de postura muito grande, é conseguirmos provar que o
Brasil é um país extremamente racista e preconceituoso. Ainda que a
Lei n° 7.716 trate como crime inafiançável e imprescritível o racismo,
houve várias situações, como a do Prof. Vicente Batista, do SENAI,
com provas e testemunhas, como é o caso do seu chefe, que o
chamou de macaco, afirmou que a Lei Áurea foi assinada a lápis, que
o negro nunca vai ter acesso. Um Juiz de Direito do Tribunal Regional
do Trabalho disse que faz parte da índole do povo brasileiro chamar o
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negro de macaco. Por isso, quando nos chamam de macacos,
estão somente brincando, não é coisa séria, não é racismo. O racismo
conseguiu se utilizar da banalização para se manter na sociedade,
legitimando a continuação do tratamento desigual entre negros e
brancos. Um grande desafio para nós é provar que a discriminação
existe. Mas as pessoas negam isso todo o tempo. Em 1993, a "Folha
de S. Paulo" fez uma pesquisa que chamou "Racismo Cordial". Ela
saiu perguntando nas ruas se existe racismo no Brasil. Noventa e oito
por cento das pessoas afirmaram que sim, que existe racismo no
Brasil. Quando se perguntou se a pessoa era racista, menos de 5%
responderam afirmativamente. Quem são os racistas deste País?

O segundo desafio é entender que a discussão racial não é um
problema só do povo negro. A discussão racial é um problema amplo,
de uma sociedade que acredita na igualdade de oportunidades, luta
pelos direitos humanos.

Não temos nenhum problema quanto às pessoas brancas, temos
problema contra o sistema, que não dá ao povo negro da mesma
forma que dá ao povo branco. Se há pessoas brancas, que sejam
bem-vindas. Mas essa discussão tem de ser ampliada para mudar
essa desigualdade.

Um terceiro desafio é que os estudantes dizem que estamos
importando idéias dos Estados Unidos, estamos querendo copiar
aquele modelo. Qual o problema de importarmos idéias dos Estados
Unidos? Importamos tanta coisa! Se importamos Coca-Cola,
"hamburger", "ketchup", qual o problema de importarmos uma política
que pode dar certo e experimentá-la no Brasil? Esse argumento, da
importação, não convence.

O quarto argumento é a incapacidade e o despreparo do candidato
negro que passará no vestibular por meio de cotas. Estatisticamente,
nunca se provou, em nenhum momento da história do vestibular, que
a classificação de quem passou é garantia da classificação no final do
curso. O aluno negro terá de fazer o vestibular; evidentemente,
concorrendo a 20%. Apenas disputa num percentual menor.

Quero registrar também que as políticas de cotas são temporárias. A
que está tramitando no Congresso Nacional é para 50 anos, com o
mínimo de 20%. Mas, no Rio de Janeiro, tramita, na Câmara
Municipal, uma legislação para garantir 40% das vagas. Onde há
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grande contingente de pessoas negras, esse percentual pode ser
rediscutido. Mas a avaliação da capacidade do aluno negro nunca
poderá ser negada, nem ao final do curso, porque, lá dentro, o
rendimento deverá ser igual aos métodos de avaliação daqueles que
não entraram por cotas.

O quinto ponto é afirmar que o problema é social, e não racial. E
bom lembrar que, se existe pobreza no Brasil, essa pobreza tem cor, e
a cor é negra. Segundo dados do IPEA, os pobres negros são três
vezes mais numerosos do que os pobres brancos; os miseráveis
negros são cinco vezes mais numerosos que os miseráveis brancos.
Estamos falando de um contingente muito grande de pessoas.

Por que as cotas? Ora, esse ano, nós, feministas, estamos
comemorando 70 anos do voto feminino. Há somente 70 anos a
mulher vota neste País, porque não éramos consideradas cidadãs.
Hoje a mulher só pode se candidatar porque garantimos cotas nos
partidos políticos. A discussão está aí. Há muito tempo portadores de
deficiência têm cotas em concursos públicos. Acho que é legítimo e
perfeito. Portadores de deficiência só têm vagas asseguradas em
estacionamentos porque se mostrou que há diferenças, quando se
precisa estacionar. Evidentemente, essa discussão resgata a luta
pelos direitos humanos e a cidadania.

A sétima questão diz respeito aos índios que já têm cotas no Brasil.
Em Mato Grosso do Sul, há universidades que têm cotas para índios.
Nossos irmãos foram exterminados e massacrados neste País. Hoje a
população indígena chega a 300 mil pessoas no Brasil.

A população negra é de 85 milhões. Mas esse número não chega
perto da verdade. Como disse, essa armadilha do racismo tem
negado a nossa identidade, tem dificultado a afirmação da nossa cor.
Todos os meios de comunicação colocam os negros em situações
subalternas, de desigualdade ou em cargos desqualificados. E óbvia a
negação dessa identidade. Mas o nosso movimento é contrário.
Entendemos que a afirmação da identidade mudará esse quadro de
desigualdade. Como disse, na Califórnia, está sendo feito plebiscito
para acabar com as cotas, porque, depois de 30 anos, elas
regularizaram a situação.

Quanto à mobilidade social, encontramos os seguintes comentários:
meu vizinho é negro e é Juiz de Direito. Se ele conseguiu, porque
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vocês não conseguiram?

Não dá para discutir cotas olhando para o umbigo. Hoje, quem
conseguiu ascensão neste Pais racista passou de vítima a réu. Na
verdade, os poucos negros que conseguiram ascensão bem sabem a
que duras penas se mantém. Mais que isso, a discussão racial não
acaba com a ascensão social. Negro rico também é discriminado.
Favelado branco sofre menos discriminação do que favelado negro.

Se nos prendermos à discussão da mobilidade social, iremos negar
todo o processo de extermínio que a população negra sofreu e sofre
neste País.

O décimo item é o questionamento de como vamos saber quem é
negro no Brasil. Ora, todo o mundo sabe quem é negro na hora de
discriminar. E só chamar um pelotão da Polícia Militar, porque a
polícia sabe bem quem é negro no Brasil; ela é excelente para
identificar. Porteiro de prédio também sabe, quando nos manda subir
pelo elevador de serviço. Há muita gente preconceituosa, que sabe
identificar quem são os negros. Na hora de discriminar, todos sabem;
quando se luta por direitos, têm dúvidas. E muito complicado.

Para encerrar, quero afirmar o seguinte: a reivindicação de cotas e
de uma política de ação afirmativa não desqualifica, em momento
algum, o grupo negro. Ao contrário, representa a nossa afirmação
como sujeitos de direito, conscientes de nossa condição de credor
social de um Pais que promoveu toda a sua acumulação primitiva de
capital pela exploração do trabalho escravo, que não ofereceu
nenhum tipo de reparação aos negros na abolição e que permanece
nos negando integração social por múltiplas formas de exclusão
vigentes na sociedade, das quais o não-acesso à educação é uma
das mais perversas.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Passaremos à fase dos

debates. As perguntas por escrito serão agrupadas por apresentador.
Debates

O Sr. Presidente - Passarei a palavra aos participantes que farão
seus questionamentos oralmente.

O Sr. Wellington Eustáquio de Jesus - Bom-dia. Um dos pontos para
o qual chamo a atenção é que esse dia seja dedicado a todos os
imigrantes do continente africano, especialmente aos angolanos, com
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os quais temos convívio bem próximo.

Grande número de angolanos foi importado para o Brasil. Sabe-se
que quase foi o extermínio de Angola. Durante o tráfico, muitos deles
eram jogados ao mar, porque já havia sido decretada a proibição do
tráfico. Quando havia fiscalização, eram assassinados. Hoje muito se
fala da escravidão no Brasil, mas os povos africanos, mais de 5
milhões, é que foram escravizados no País.

Qual foi a origem da importação dos negros para o Brasil? Em
nenhuma pesquisa do IBGE e do IPEA, consta esse fato. Onde se
concentra o maior número desses negros importados para o Brasil?

Gostaríamos que a política de cotas públicas fosse aplicada nesta
Casa. Na Assembléia Legislativa, a maioria dos negros trabalha como
vigilante, segurança e garçom. Não acredito que a lei de cotas tenha
de ser homologada para que esta Casa dê o exemplo. Por que nos
editais de concurso desta Casa não consta a determinação de cotas?

O Sr. Presidente - A Presidência responderá a essa questão. O
projeto de autoria do Deputado Sebastião Costa difere do projeto
federal e diz que, nos concursos públicos, o Estado de Minas Gerais,
o que inclui a Assembléia Legislativa, deverá reservar a cota de 20%
para a raça negra. Esse é o fundamento do projeto. E claro que não é
necessário esperar a sua aprovação para darmos o exemplo, mas
devemos consultar a lei para saber se a Casa pode tomar essa
atitude.

O Sr. Gnemen Mathurin Honoré - Quero agradecer a todos,
particularmente ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Antônio Júlio, pela boa vontade em discutir os problemas da raça
negra no Brasil, depois de 500 anos, desde que chegaram os
portugueses e outros povos europeus.

Quero agradecer à antropóloga, ao Prof. Kabengele e ao Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, que nos representa, porque nós,
negros, estamos mais sujeitos aos problemas de direitos humanos.

Sou africano no Brasil, tenho três filhos e moro na rua, até hoje não
tenho moradia. Constatamos que os brancos de outros países já estão
integrados à sociedade brasileira. Na região de Foz do lguaçu, vários
povos que chegaram vítimas de problemas no Meio Oriente foram
bem recebidos pela autoridade do Itamaraty e estão bem integrados.

Nós, negros, somos descendentes de africanos, mas nos
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naturalizamos brasileiros. Fizemos muitas coisas para o Brasil, mas
infelizmente constatamos que não há a mesma estrutura para receber
a nossa comunidade aqui. Que futuro terá o nosso filho no Brasil?
Tenho três filhos brasileiros.

O que ocorreu na privatização brasileira em relação à siderurgia é
um crime direto contra os negros que são excluídos da cena cultural.
Para se ter acesso ao parlamento, é preciso passar pela universidade.
Infelizmente essa privatização do patrimônio é uma cumplicidade com
outra nação para vender parte do País. O povo negro deve acordar e
reivindicar, porque é o povo mais sacrificado na face da terra,
infelizmente por traição.	-

Nós, que nascemos na África, sabemos que o relacionamento é
jovial, todos são tratados como amigos. Infelizmente, ele chega aqui e
vira escravo. Assim começou a escravidão na África. Os piores
problemas são a privatização da siderurgia e da comunicação no
Brasil.
O Sr. Presidente - Agradecemos aos dois participantes e

passaremos às perguntas escritas. As quatro primeiras perguntas são
dirigidas ao Prof. Kabengele Munanga. Pergunta de Ricardo Alvares,
CEDESF: "Se cerca de 50% da população brasileira é negra, por que
estabelecer cotas de 20%. Não seria mais coerente cotas de 40% ou
50%'?'.

Pergunta de Kleber Alves Machado, do Movimento Afro-
Esmeraldense: "Não está na hora de nós negros dividirmos o poder
com os brancos? Qual a sua visão sobre a criação de um partido
político voltado para o negro?".

Pergunta da Profa. Rosa Margarida de Carvalho Rocha: "Gostaria
que o senhor discorresse sobre as estratégias de ação de uma escola
ideal que contemplasse a criança negra, a construção positiva de sua
identidade racial e o papel do professor nesse processo".

Pergunta de Tita, de Poços de Caldas, do Conselho Afro-Brasileiro:
"O senhor colocou as cotas da educação como fator de promoção, de
integração econômica, política e de combate ao racismo. Como
vencer o racismo dos professores e dos mediadores que educam
nossos negros e que os transformam em "negros de alma branca"? O
sistema de educação é branco e racista".

O Sr. Kabengele Munanga - Quanto à proposta de quota de 20%
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para os negros nas universidades públicas, não sei a partir de que
critério eles chegaram a esses 20%. Acredito que o Deputado
responsável pela proposta tenha partido de alguns critérios objetivos.
Acho que a realidade brasileira é diversa conforme o Estado da União.
Em alguns Estados a maioria da população é negra ou de afro-
descendentes, como alguns Estados do Norte ou do Nordeste. Alguns
Estados do Sul, entretanto, têm uma população negra menor. Acho
que essa proposta em âmbito nacional deveria partir da percentagem
da população escolar, não só porque os negros sejam mais de 50%.
Na realidade, temos 50% de negros no ensino fundamental, e muitos
dos que me antecederam mostraram que a discriminação racial
excluiu os negros do ensino médio. A taxa de repetência e de
abandono do estudante negro é superior em relação aos alunos de
outros segmentos étnicos.

Então, não se pode simplesmente estabelecer uma cota de 50% que
não responde à totalidade da população escolarizada. O mais justo é
que cada Estado possa fazer um diagnóstico, uma espécie de censo
étnico para saber quantos alunos afro-descendentes estão no sistema
escolar. A partir desse total, poder-se-ia estabelecer as percentagens.
E por isso que começamos - em nossa Comissão de Política Pública
para a População Negra na Universidade de São Paulo, da qual faço
parte - a fazer um censo étnico para saber quantos alunos negros ou
afro-descendentes estão matriculados ali, antes de fazer qualquer
proposta para melhorar ou aumentar seu ingresso e sua permanência
na faculdade. Essa taxa de escolaridade é uma estatística nacional,
mas acho que cada Estado deve decidir de acordo com sua
população escolarizada.

Então, o que é bom em nível nacional não o seria para o Estado da
Bahia, por exemplo, que tem cerca de 80%, ou mais, de afro-
descendentes. A percentagem tem que ser diferente. Toda a luta da
população negra é pela integração: viver harmoniosamente, junto,
igual e diferente. Em vez de fazer como os americanos - iguais e
separados - queremos ser iguais e juntos. Já que estamos juntos
desiguais, devemos transformar isso em igualdade. E nesse sentido
que a gente luta. Não vejo nenhuma proposta para a criação de um
partido político negro no Brasil, porque nossa realidade, a história do
racismo no Brasil é diferente daquela da sociedade norte-americana
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que é racialmente definida. Uma proposta dessa natureza segundo
meu ponto de vista não cabe no Brasil. Acho que devemos lutar para
viver juntos, harmoniosamente, iguais, mas respeitando as diferenças
e as diversidades.

Assim, apesar de minha atitude de admiração pelos esforços dos
cursinhos alternativos que hoje contemplam a população negra, penso
que seria preferível que houvesse cursinhos de bom nível em que os
negros e brancos se encontrassem para estudar juntos, e não aqueles
que formam uma espécie de gueto do "apartheid" do negro no Brasil.
A própria ideologia empurrou os negros à procura desses cursinhos
paralelos e alternativos que contemplam a população negra, em vez
de estarem juntos. Acho que a luta maior é esta: estar juntos. Sob
esse ponto de vista, também não aceitaria a proposta de um partido
político de negros.

Sobre a problemática da identidade do negro, ela é tão importante
que explica grande parte das dificuldades que nossos alunos têm na
escola e até a evasão escolar. Um jovem ou uma criança negra chega
a uma escola onde não vê sua história, não vê sua religião, seu
passado, sua comunidade de origem. Está nessa escola orientado sob
o ponto de vista da cultura ocidental, considerada superior e
hegemônica. Isso destrói a personalidade e a capacidade desses
alunos de aprender. E como se pegássemos um livro de alfabetização
em uma escola pública da periferia que falasse de jardim, de quintal e
de babá para uma criança cuja mãe, empregada doméstica, não tem
casa, não tem quintal, não tem jardim, nunca viu flores. Esse livro é
um bloqueio psicológico. Se esse aluno encontrasse, pelo menos
nesse livro de alfabetização, algo que falasse dele, de sua mãe, da
cultura de seu povo, esse elemento seria positivo. , Acho que Frans
Foanon ( .... ) trabalhou muito com essa questão. E por isso que a
escola formal é um espaço importante para se trabalhar a questão da
identidade negra, da cultura negra, da história do negro. Não devemos
(- Inaudível.), ou porque outro diz que "minha cultura é superior". Não.
A questão é mostrar que a cultura brasileira é uma cultura plural,
resultado de uma diversidade, e que todos os brasileiros, em qualquer
Estado que estiverem, podem lançar mão dessa diversidade da
cultura brasileira em seu quotidiano. Em nível de ensino, essa cultura
desaparece, enquanto no quotidiano do povo respiramos as
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contribuições africanas em nosso jeito e até no movimento do
corpo. Muitas vezes, aquilo que achamos que é ideológico são coisas
herdadas culturalmente.

Lembro-me de que, na Copa do Mundo na Itália, quando os
jogadores de Camarões ganharam da Inglaterra, os brasileiros diziam:
"Mas eles copiaram a ginga dos brasileiros, têm o jogo de corpo dos
brasileiros". Mas esse jogo de corpo é um dado cultural. Isso apenas
mostra que os brasileiros herdaram alguma coisa do africano, seu
jogo de corpo, sua ginga. E isso precisa ser conhecido por nossos
filhos. Até no português que falamos eles precisam ver as
contribuições africanas, e não apenas as influências. Influência é uma
palavra feia, porque é negativa. O verdadeiro conceito é o de
contribuição, de aporte. Isso é importante, e é assim que poderemos
devolver ao negro a sua identidade, que é um elemento de luta e de
consciência política. Quem não tem passado, não tem futuro. Quem
não tem memória é um ser errante, pode ser dominado e pode-se
fazer tudo dele.

Sobre a questão da cota, já foi explicado aqui que ela não é o fim.
Ela é um instrumento, um dos caminhos possíveis para se chegar a
esse fim. Já que a sociedade não apresenta outras propostas,
podemos aproveitar experiências feitas em outros países, e não
apenas copiá-las automaticamente. Precisamos adaptá-las à nossa
realidade e ao nosso racismo, que tem suas peculiaridades. Mas
entendo que não seja simplesmente com a cota que transformaremos
essa realidade. A questão fundamental é o racismo. E por isso que a
cota é uma ferramenta para corrigir as distorções do racismo. Se ele
acabar no Brasil, a cota não terá mais razão de ser. Mas, enquanto o
racismo existir, temos que encontrar um instrumento de correção
dessas desigualdades.

Todo mundo fala: "Na escola pública, tudo bem". Mas já houve uma
época em que a escola pública foi boa no Brasil. Quantos negros
entraram nelas? Quantos saíram dessas escolas públicas e ocuparam
posições de destaque na sociedade? Essa é uma pergunta que deve
ser feita permanentemente. Devemos combinar escola pública de boa
qualidade com outras medidas para corrigir as injustiças, porque nesta
sociedade o racismo existe. As pesquisas mais recentes mostram
isso. Negro pobre e branco pobre não são iguais. No mercado de
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trabalho, o negro pobre vai sobrar. O negro intelectual universitário,
no mercado de trabalho, vai receber um salário inferior ao de seu
colega branco com a mesma qualificação, com a mesma informação.
Da mesma maneira, o homem recebe, em média, um salário superior
ao da mulher. Imaginem se a mulher for negra, não é? Ela é três ou
quatro vezes vítima.

Então, nesse sentido, a cota é importante, mas não resolve, sozinha,
o problema. E preciso combinar essa proposta com outras. Por
exemplo: propostas de metas em curto e longo prazos. Não adianta
chegar a uma empresa particular amanhã e dizer: "Quero 50% de cota
nas políticas de ingresso". Não é por ai. Temos que fazer o
diagnóstico e dizer: "Sua empresa tem um problema. Não temos aqui
uma população negra. Você tem alguma proposta em médio, curto ou
longo prazo para transformar seu quadro?". Do contrário, ele vai dizer:
"Não vi negro competente. Não vi negro com diploma universitário
para ocupar essa posição". Por isso, temos que sugerir que a
empresa apresente uma proposta em termos de metas. Não é tudo
que se resolve com cotas. Podemos combinar as cotas com outras
propostas para transformar a sociedade.

Sabemos que a escola convive com os preconceitos, e é preciso
transformar a cabeça do educador, que também é conseqüência
desse sistema. Queiramos ou não, ele é resultado dessa escola. As
vezes, inconscientemente, ele discrimina o aluno negro. Quando
flagra uma discriminação, pratica a política do avestruz: finge que não
viu nada, em vez de aproveitar o momento privilegiado na sala de aula
para trabalhar a questão com os alunos implicados. Organizei,
juntamente com vários autores e educadores, um livro cujo título é
"Superando o Racismo na Escola", que foi editado pelo Ministério da
Educação e que já está na terceira impressão. Esse livro oferece
algumas ferramentas para que professoras, professores e educadores
possam trabalhar a questão da diversidade, uma vez que eles ainda
não têm preparo para isso.

O Sr. Presidente - Pergunta de Isabel Cristina, do llê ti Obirin -
Grupo de Mulheres Negras da Grande BH: "O fracasso da escola
pública tem sido comprovado por pesquisas, e o vandalismo e a
violência na comunidade escolar, evidenciados pela mídia. A reforma
no ensino fundamental e médio é pré-requisito para que os negros e a
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população carente cheguem à universidade? O senhor tem
sugestões para essa reforma?".

O Sr. Aluísio Pimenta - Essa é uma pergunta muito boa. Não
podemos dividir a questão da educação, temos de observá-la como
um conjunto, um processo. A educação se inicia no útero materno e
termina na sepultura, é um processo. Dentro desse processo,
evidentemente temos de considerar a escola pública e a escola
privada.
Comecei a lecionar em Belo Horizonte com 18 anos, por

necessidade. Quando veio a Reforma Capanema, estava no segundo
ano complementar. Nessa época, fazíamos cinco anos de ginásio e
dois na universidade, o chamado curso complementar. Quem fazia o
complementar de medicina, só poderia fazer medicina; quem fazia de
direito, só direito; de engenharia, só engenharia, etc. A Reforma
Capanema tirou esses dois anos da universidade, um dos ginásios e
fez o chamado curso científico clássico, que não existe mais.
Atualmente, temos a educação média.

Por que a violência na escola pública é maior? Por que a escola
pública baixa de nível? Não é que a escola pública seja má e mais
violenta. O que acontece é que aqueles que vão para a escola pública
não têm comida, são discriminados, não se socializam. Por exemplo,
outro dia, como membro da Associação São Vicente de Paulo, vesti
uma calça jeans e fui à favela. As crianças têm medo da gente,
porque foram acostumadas a serem castigadas, a serem
discriminadas. Então, Isabel, não é a escola pública que é
discriminada e, sim, a sua clientela. O que temos de fazer é um
investimento maior na escola pública, na preparação e no pagamento
do professor. O que se paga a um professor neste País é uma
miséria. Temos de ampliar o investimento na educação infantil. A
educação infantil é que possibilita a socialização da criança.
Freqüentam a escola pública aquelas crianças da favela, pobres,
cujas mães praticamente não têm com quem deixá-las. Portanto, não
têm alimentação adequada, não têm condições mínimas de
assistência à saúde, não têm condições de socializar-se. Na
realidade, a escola pública não é mais violenta; a sua clientela é que é
discriminada. Então, temos de buscar melhorar as condições desse
grupo, investindo mais.
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Isabel, outro dia, um sociólogo português disse em um debate

uma coisa que me impressionou muito: "Do ponto de vista político, o
Brasil é democrático, mas do ponto de vista social, é fascista". Do
ponto de vista social, o Brasil precisa ter uma mudança profunda para
que possamos, evidentemente, dividir renda e investir mais nas
crianças, homens e mulheres. Com a minha experiência de 17 anos
no exterior, posso dizer que a nossa população é excelente, falta-nos
investir mais na educação infantil.

Temos de parar de dizer que a escola pública é violenta, é de pior
qualidade. A verdade é que não estamos investindo naqueles que vão
procurá-la. Este é o meu ponto de vista. Não sei se é o mais certo. A
reforma que temos de fazer não é propriamente na estrutura da
escola. Precisamos investir nas crianças, para que possam se
desenvolver do ponto de vista humano, social e educacional.

Educação é um grande instrumento de desenvolvimento, mas não
fazemos desenvolvimento apenas com a educação; temos de investir
nas condições de emprego e nas possibilidades de crescimento.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Aluísio Pimenta. Queremos
agradecer aos organizadores da Rádio Favela, tão famosa aqui em
Belo Horizonte, que está transmitindo este evento ao vivo. Temos três
perguntas dirigidas à Profa. Benilda. Uma, do Sr. Marco Antônio
Cabral, da Associação do Movimento Negro de Manhuaçu: "Quais
serão os critérios para definir quem é negro na escolha de distribuição
de cotas?" Do Sr. Paulo Henrique Neves Pimenta: "Qual o método
para definição de quem é negro? Quem tem direito à cota?" De Willian
Santos, do IlE ti Obinrin: "Quais os projetos de ação afirmativa que
beneficiam ou amenizam o sofrimento da população negra, acima de
40 anos, sem nenhuma formação educacional?"

A Sra. Benilda Regina Paiva de Brito - Marco Antônio e Paulo,
qualquer trabalho feito com coleta de dados, diagnóstico ou formulário
que deva ser preenchido com o dado "cor", vai ser um processo de
autoclassificação. Ainda que seja evidente a cor da pessoa ou a raça
a que pertence, ninguém pode dizer se é negra ou branca, a não ser
ela própria. Mesmo que o censo de 2000 me perguntasse a minha cor
e respondesse amarela, teriam de anotar. Essa questão da cor aqui
no Brasil é muito complicada. Para uma pessoa ser considerada 100%
negra, são avaliadas a tonalidade da sua pele, espessura do cabelo,
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largura do nariz. Ora, sabemos que a identidade racial vai muito
além das aparências físicas. Então, qualquer órgão de pesquisa tem
de perguntar a cor para a própria pessoa. E ela quem vai responder.

Nos últimos anos tenho trabalhado muito a questão da violência.
Recentemente, atendi uma senhora negra, da minha cor. Perguntei se
era negra, amarela, parda ou indígena. Ela ficou na dúvida e pediu
que eu repetisse a pergunta. E claro que essa não é uma pergunta
fácil. Repeti, então, a pergunta e ela me respondeu que era amarela,
quando, na realidade, era negra como eu. Mais à frente, quando
perguntei qual era a cor do marido, que a havia espancado, ela
afirmou que ele era preto, preto, preto. Na verdade, não tinha dúvidas
sobre a cor dele; porém, na resposta a essa pergunta, há todo um
grau de subjetividade enrustido. Muita gente branca ou que tenha
dúvidas sobre a própria identidade pode querer usufruir o sistema de
cotas para prestar vestibular dentro do percentual estipulado para o
povo negro. Apesar disso, acredito que vale apena arriscar e fazer
esse trabalho, em vez de ficar pensando nos riscos que iremos correr
se implantarmos tal política. Acho que vale muito mais a pena
implantá-la e depois ver o que tem de ser acertado.

Willian, não tenho conhecimento de nenhum projeto de ações
afirmativas, e não sei se o Marquinhos tem. Mas acho que se
conseguirmos iniciar essa discussão de ações afirmativas para a
universidade, começando pelas cotas, podem surgir daí outras
políticas que denunciem a desigualdade e ainda políticas de
reparação para buscar a igualdade de oportunidade.

A Sra. Denise Pacheco - Boa tarde. Sabemos que a discussão de
cotas é um instrumento para o processo de reparações que esse povo
vem sofrendo há muitos anos. O Brasil tem uma dívida muito grande
com esse povo.

Quero aproveitar esta oportunidade para solicitar um debate sobre
reparações, com a participação do Movimento Social Negro. Não
devemos ficar apenas neste debate de hoje, o dia 13 de maio, que
para nós é o Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Para solicitar
ainda que pudéssemos trabalhar no dia-a-dia desta Casa, na
discussão dos projetos, na política de interseto rialidade do combate
ao racismo. A discussão de cotas é importante como instrumento,
mas, a nosso ver, é o início de todo esse processo. Com  certeza, na
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discussão dos projetos que irão tramitar nesta Casa, será
importante refletir sobre políticas que poderão ser aplicadas do ponto
de vista intersetorial, incluindo-se itens fundamentais de combate ao
racismo. Muito obrigado.

O Sr. Luiz Carlos F. Júnior - A minha pergunta é bem direcionada ao
Prof. Kabengele, mas como ele não se encontra, a Mesa pode
respondê-la.

Atualmente, temos discutido essa questão das cotas não como uma
política ou uma ação efetiva e única do movimento negro, mas como
uma das ações do conjunto das políticas públicas em que
acreditamos. Ela tem-se caracterizado quase que como uma
convulsão na sociedade, levando-se em conta que as pessoas acham
que isso desmerece a população negra, desqualificando-a
profissionalmente. E um discurso extremamente vazio sobre o que
acontece de fato.

Quero que a Benilda, o Prof. Aluísio e o Marcos Cardoso
estabeleçam muito bem o significado dessa convulsão, porque, a meu
ver, mais parece uma reação à perda de privilégios constituídos
historicamente do que um questionamento, de fato, ao mérito, que é a
justiça da ação.

O Sr. Aluísio Pimenta - Luiz, acho que a sua pergunta é excelente.
Muitas pessoas procuram racionalizar e manter o "statu quo",
inventando que o negro já entra sem vestibular. Isso não é verdade.

Meu caro Deputado Paulo Piau, grande lutador em favor da
educação nesta Casa, o dia 13 de maio não vai ficar só aqui, porque
hoje as pessoas têm senso crítico. Mais uma vez, cito o exemplo da
Benilda, que foi nossa aluna na FAE, da UEMG. Temos de aproveitar
pessoas assim e outras que também falaram aqui, para que
possamos informar a sociedade desinformada. De modo geral, a
mídia trata isso pela rama. Aí, vêm os reacionários negros e não-
negros e perguntam: "Como vamos escolher quem é negro e quem
não é?". Como disse a Benilda, é quem assumir; quem não assumir,
simplesmente está fora.

O assunto é mais profundo, e a cota vem trazer, inclusive, a
possibilidade que hoje estamos discutindo. A minha proposta é que
você, jovem, leve esse assunto para ser discutido na escola.

O Sr. Presidente - Temos depoimentos da Maria Aparecida de
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Almeida, do Renato Hélio de Castro, da Escola Municipal Israel
Pinheiro, e de Rosângela da Conceição Leandro. Vou ler o
depoimento da Rosângela: "Meu nome é Rosângela, faço parte do 1%
que concluiu, a duras penas, o curso superior. Hoje, sou Diretora da
Escola Estadual Alberto Delfino e posso dizer que estamos chegando
lá. Ainda há muito por fazer, mas com certeza já plantamos a boa
semente, a esperança. Acordemos, a hora é esta: 13 de maio, Dia da
Reparação de Injustiças".

Pergunta do Sr. Cléber Alves Machado, do Movimento de Luta Pró-
Creche e Movimento Afro-Esmeraldense: "Só em Belo Horizonte,
temos 51 mil crianças, a maioria negra, fora da pré-escola. O que o
Estado e a Assembléia Legislativa poderiam fazer para ajudar os
municípios a combaterem essa deficiência da educação infantil?".

O FUNDEF contempla o ensino fundamental. Assim sendo,
infelizmente, os recursos da União estão concentrados em Brasília.
Temos de fazer um desmonte do orçamento da União que, às vezes,
chega a 70% de todo o recurso arrecadado no País. E tudo isso está
concentrado em Brasília, mais que à época da ditadura. Cabe-nos
trazer um pouco mais desses recursos para os municípios, que são os
responsáveis pela pré-escola.

De Gilmara Coelho, do llê ti Obinrin, do Grupo de Mulheres Negras,
da Grande BH: "No censo de 1991, 5% da população brasileira
declarou-se negra. No de 2000, 6,2%. De seu ponto de vista, houve
avanço no resgate da auto-estima e da conscientização da raça
negra? Como analisa o papel da mídia durante esse período?".

Não tenho dúvida de que, a cada dia, avança a auto-estima da raça
negra no Brasil. Sou ligado à comunidade negra de Uberaba.
Participo, quase sempre, de concursos de beleza de meninas negras
e vejo que as fábricas de cosméticos caminham para a linha de
produtos de beleza para o negro tanto para a mulher quanto para o
homem.

Há discriminação em relação ao negro em toda a sociedade, mas,
aos poucos, seu espaço na mídia está sendo conquistado.

De Juliana Alves Rocha: "O que você acha do mercado informal e
por que isso está ocorrendo?".

Viver na informalidade é um problema estrutural brasileiro. As
pessoas não têm visão de futuro e não conhecem seus direitos
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fundamentais. Isso é péssimo e indesejável. Temos de trabalhar
para conscientizar a população a respeito de tudo isso.

De Jaderson Sousa da Silva: "Por que não um negro no poder?
Vocês não querem um negro na Presidência da República por medo
de serem subestimados por eles? Os negros são pessoas comuns e
capazes de comandar o País".

Pena que não haja um negro entre os candidatos à Presidência da
República. Dependendo de suas características éticas e morais e de
sua competência, votaríamos nele, com toda a certeza.

De Weslley Alves de Oliveira: "Há possibilidade de um negro ser
candidato a Prefeito no Brasil?".

Sem dúvida. Já foi dito aqui que o negro precisa participar mais da
vida política brasileira para corrigir essa falha social.

De Teresa Cruz: "Reservar 25% de cotas para a população negra,
nos ensinos infantil, fundamental e médio, significa rebaixar a
porcentagem da população negra no ensino público, que representa
mais de 40%7".

Os 25% é uma porcentagem colocada para o País inteiro. O projeto,
que é de minha autoria e está tramitando na Casa, ainda está aberto a
sugestões. Portanto, se, nos debates, chegarmos à conclusão de que
devemos aumentar a cota, esta Casa, democrática que é, acolherá a
modificação.

De Paulo Henrique Neves Pimenta: "Por que não levar a cota até as
universidades privadas do Estado, sendo esta patrocinada por bolsas
do Estado?".

Essa é uma discussão extremamente procedente. O Prof. Aluisio
Pimenta chamou-nos a atenção para o fato de que, infelizmente, as
universidades particulares, criaram um mercado da educação. Há
empresários ganhando dinheiro com a educação. Coisa de brasileiro.
E uma boa questão para o debate nesta Casa e no Pais. A lei tem de
ser comandada pela Constituição Federal.

De lIza de Oliveira: "Há possibilidades de filhos de desempregados
freqüentarem uma universidade? Fala-se muito em democracia. Cadê
essa democracia?".

E absolutamente impossível para filho de desempregado e negro, ou
de outra etnia, estar até mesmo em universidade pública, quanto mais
em particular.
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Milton José Duarte e Cláudio Henrique Machado que fizeram

perguntas sobre a anemia falciforme. Pedimos-lhes que procurem,
depois, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que tem projeto sobre o
tema.

Registramos, com muita honra, a presença do Dr. Pimenta, do 503
Racismo, e da Cassumira Tomé, da família Alcântara.

Dois avisos: o PT comunica que, hoje, 13 de maio, às 13 horas, na
Rua Timbiras 2.330, Lourdes, haverá um seminário, cuja pauta é "O
Povo Negro e o Poder" e "O Povo Negro e as Políticas Públicas", com
a presença dos Deputados Federais Nilmário Miranda e Tilden
Santiago, e a Assembléia informa aos interessados que não será
possível fornecer cópia das gravações, razão por que haverá reprise
do evento pela TV Assembléia, no dia 24 de maio, às 9 horas.

A Sra. Benilda Regina Paiva de Brito - Tenho a certeza de que são
iniciativas como esta que vão trazer a questão de cotas à discussão
no dia-a-dia.

Juninho tocou num ponto que tem sido objeto de reflexão de nossa
parte. Por que tanta intolerância no momento de se discutirem direitos
para a população negra? Primeiro, não querem sentar-se para
discutir; segundo, apresentam argumentos sem nenhum poder de
convencimento, e, terceiro, negam todos os dados estatísticos e
históricos que apresentamos para justificar a proposta de política de
cotas.

E comum escutarmos: "Sou contra o racismo. Sou acostumado a
conviver com negros", mas sempre completamos a frase: "... desde
que esse negro não venha a disputar lugar comigo". A sociedade está
acostumada com essa multiplicidade racial, desde que nós, os negros,
continuemos desempregados, com baixos salários, sem saneamento
básico e sem acesso à cidadania.

Ainda assim, tenho uma avaliação positiva a fazer. Essa iniciativa
tem feito crescer significativamente a discussão de um tema
fundamental na sociedade, que é a busca de direitos. Recentemente,
participava de um debate em que alguém disse que tinha medo do
que poderia acontecer com a implantação da política de cotas. Outra
pessoa respondeu: 'Tenho medo do que pode acontecer se não
houver implantação de políticas de reparação ou de busca de
igualdade".
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Buscando igualdade, há vários projetos, com realce para três,

que têm dado muito certo em Belo Horizonte. Um é da PUC, que tem
tido a coragem de chamar a sociedade ao debate. Criamos um núcleo
de professores negros que já têm alunos militantes no Movimento
Negro. Estamos discutindo o papel da universidade e como garantir a
presença do negro na PUC.

A PUC tem um papel histórico na busca da igualdade. Não há
espaço que privilegie essa discussão tanto quanto essa universidade.
Hoje, para o aluno fazer sua matrícula, vai ter de preencher um
questionário dizendo sua cor. Queremos identificar quantos negros
estão matriculados, que cursos estão freqüentando e em que situação
está na universidade, O Prof. Pimenta, como professor da PUC, faz
parte desse grupo e tem contribuído de forma muito positiva para esse
trabalho de reflexão.

Um segundo projeto muito importante é o da Dora. Há mais de um
ano, está sendo implementado nas escolas públicas e particulares. E
interessante. Conta a história do samba com o intuito de resgatar a
identidade racial, a afirmação dessa identidade e as relações de
gênero. O samba, tantos anos associado à malandragem do povo
negro, está sendo usado para reconstruir uma imagem positiva.
Chega a ser emocionante ver os meninos pequenos cantando letras
de samba, falando de sua identidade racial: "Eu sou negão". Esse
projeto tem sido nossa menina dos olhos.

O terceiro projeto é o da Rosa Margarida, pessoa persistente,
guerreira na luta para denunciar a discriminação racial.

Poderia citar uma série de iniciativas, mas vou me ater a essas três,
entendendo que o ensino fundamental é, como o próprio nome indica,
fundamental para levantar a auto-estima das crianças negras, garantir
a busca de igualdade e, principalmente, daqui a pouquíssimo tempo,
não ser mais preciso brigar por cotas. As crianças negras estão
crescendo com uma imagem positiva, e isso vai mudar o rumo deste
País tão racista e tão preconceituoso.

O Sr. Aluísio Pimenta - Resta-me dizer ao Deputado Paulo Piau que
continue empreendendo este esforço em prol do reconhecimento da
importância da etnia negra para o desenvolvimento sustentável do
Brasil. Seu trabalho é extraordinário, e você é um lutador.

Aos outros, peço que não nos dispersemos, mas que insistamos
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neste 13 de maio como um marco de união entre os homens e
mulheres que aqui estão. Vimos quanta inteligência negra se
manifestou aqui. Vamos nos juntar cada vez mais e discutir debaixo
da ponte, nas escolas, nos lares, seja lá onde for, e realizar o trabalho
com o Deputado Paulo Piau. O Brasil precisa de nós para ser o que
sempre sonhamos. Reuniões como esta fazem parte do processo de
construí-lo. Deputado Paulo Piau, você é um construtor do Brasil.

O Sr. Marco Antônio Cardoso - Merecem ser pontuadas as
perguntas de Denise Pacheco, de Júnior e do conterrâneo africano.

As duas primeiras têm a ver com as reparações.
Quanto às questões sobre a África do Sul, o problema é que os

refugiados de guerra ou por regime político ditatorial, os estudantes,
as pessoas em intercâmbio e, , sobretudo, os africanos têm a maior
dificuldade em nosso País. E só pensarmos no tratamento que
recebem e no papel do Estado com relação a eles. Isso é
extremamente complicado. Em compensação, refugiados de guerra
de outros países, sobretudo europeus, têm tratamento diverso. Os
estrangeiros, no Brasil, não sendo chineses nem negros africanos,
são muitos bem tratados. O Brasil adora gringos; adora europeus.
Mas, quando se trata de africano, "o bicho pega". Acho que essa é
uma questão importante para a reflexão da Assembléia Legislativa. As
vezes, essas pessoas vêm de seus países para estudar aqui, por asilo
político ou até mesmo por um convênio ou intercâmbio cultural e
estranham muito a maneira como são tratadas. E uma situação que
me deixa envergonhado de ser brasileiro, assim como fico
envergonhado e indignado ao ver a atuação de nossos representantes
em uma conferência em Genebra é uma coisa lastimável. Então, acho
que isso é interessante para entendermos a crueldade que é o
racismo na sociedade brasileira.

Ele também pergunta pelo futuro. Acho que projetos nessa linha de
cotas levam-nos a pensar no futuro, mas me parece que a discussão
das reparações avança mais. Acho que as cotas são um instrumento
fundamental, mas, por si só, não esgota a questão. Acho que o
mundo, a partir da Conferência de Durban, na África do Sul, vai pautar
o debate em torno das reparações. E, certamente, essa discussão tem
a ver com a dívida externa, a dívida ecológica, o desverdecer da
África, o petróleo, os minerais estratégicos que estão no subsolo da
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África, a biodiversidade da Amazônia e, sobretudo, tem a ver com
políticas públicas. Acho que a questão das reparações é muito mais
profunda, e é por isso que fico muito honrado em estar participando de
debates como esses, em que podemos avançar nessa discussão. E
acho que os projetos que estão tramitando na Assembléia Legislativa,
ainda que tenhamos algumas discordâncias em alguns pontos,
caminham nessa direção.

Aproveito para resgatar algo que foi dito, se não me engano, por um
estudante, referendando a proposta feita, sobre os projetos desta
Casa: que a própria Assembléia Legislativa deveria começar a
estabelecer as cotas. O IPEA, por exemplo, que é uma agência do
Governo que produz informações e estudos estatísticos, antes de
começar a apresentar para a sociedade brasileira os dados da
pesquisa, começou dentro do próprio instituto a implementação da
política de cotas. Então, acho que a Assembléia Legislativa poderia
dar um passo muito maior ao tentar implementar dentro da Casa, em
seus diversos níveis de ocupação - de cargos, de emprego, de cursos
etc. - essa política de cotas. Se a Assembléia Legislativa fizer isso, vai
mostrar para toda a sociedade que está discutindo um projeto com
muita conseqüência. Assim, gostaria de reforçar a proposta, pois acho
muito importante essa reflexão. Agradeço a todos a atenção e a
paciência de estarem, até agora, debatendo um projeto que nos é
muito caro. Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Ferreira de Oliveira - Inicialmente, quero

cumprimentar o ilustre Deputado Paulo Piau, que realmente é uma
expressão maravilhosa de Uberaba, onde conheci o nosso querido
"Fuscão Preto" - todos se lembram da famosa música, meio
debochada, que foi lançada e acabou pegando. Quando o Wagner
Nascimento, que sempre se candidatou a vice, rebelou-se e resolveu
ser o candidato titular - na ocasião, era Vereador -, a sociedade de lá
caiu em cima dele: "Imaginem colocar um fuscão negro em Uberaba;
vocês estão loucos". Ele, então, pegou o fuscão negro, saiu cantando
com a viola e ganhou a eleição de forma brilhante, ou seja, usando o
fuscão negro, reverteu a situação - foi veneno contra veneno. Estou
contando essa estória para mostrar que o nosso querido Paulo Piau
realmente tem origem em uma cidade maravilhosa, que é Uberaba.

Quero dizer que o programa de cotas não é um fim, mas apenas um
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meio para se atingir um objetivo. Por si mesma, a cota não resolve
nada; mas, sem ela, não se abre o caminho. E como um bico de
arado, que rompe a terra, seguido da semeadura, que crescerá
fertilizada e dará frutos a cem por um, como diz a Bíblia.

Queria lembrar que, no Conselho Nacional de Educação, em
Brasília, temos uma negra que foi nomeada agora, já nesse esforço
de reparação, para que realmente possamos mudar a didática e a
metodologia do ensino e dos livros didáticos, que, como todos
falamos, são altamente criminosos, a começar pelo famoso "Caminho
Suave", pelo qual todos passamos. Acho muito importante
lembrarmos que também há avanços.

Também quero lembrar que o Prof. Hélio Santos, conhecido de um
grande número das pessoas presentes, tem um livro que considero
uma bíblia com relação à realidade negra. Para que se tenha
autoridade para discutir os vários ângulos da questão negra, é
interessante que se compulse esse livro, que se chama "A Busca de
Um Caminho para O Brasil" e será lançado no dia 31 de maio, na ltaú
Cultural, instituição que está dando apoio a essa iniciativa.

Lembro, ainda, a importância de prestigiarmos a atividade do Carlos
Moura, Presidente da Fundação Palmares, que tem feito grande
empenho, e do Evair Augusto Alves dos Santos, que tem dado uma
contribuição muito grande, entre outros, e de mantermos essas
pessoas nessa direção e de prestigiarmos essas personalidades, que
já estão no poder e têm tido grande coerência em não se
"embranquecer". E muito comum colocarmos nessa área elementos
que se "embranquecem" e passam a fazer o jogo dos nossos
opositores; são cooptados para isso, por uma questão de caráter, de
compreensão e de ambições pessoais. Então, manter-se fiel, sem trair
os ideais de sua origem política, é muito importante. Não podemos
mais nos enganar com aqueles que, em pele de carneiro, são
verdadeiros lobos, e, na hora que alcançam o poder, fazem essas
coisas que estamos vendo - e vocês sabem do que estou falando.

Quero lembrar, também, que é muito importante que se faça do dia
20 de novembro um feriado estadual. Minas Gerais vai parar no dia 20
de novembro, que é o dia do grande Zumbi, que não pode ser
esquecido como exemplo de sofrimento, de dor e de luta - esse
grande homem, que foi o general mais jovem da história da
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humanidade; com 19 anos, já era um senhor de armas tão
importante quanto vários outros. Então, é muito importante que
tomemos essa iniciativa.

Fortim, quero parabenizar todo esse trabalho, que me parece ser a
coisa mais séria que acontece neste momento, entre tantas coisas
que estão acontecendo: as Assembléias Legislativas de São Paulo e
de outros Estados, as Câmaras Municipais etc. estão realmente
fervilhando nessa ebulição do levantamento da consciência negra. E
que fizeram as elites dominantes, prevendo que isso iria acontecer?
Deixaram a terra arrasada; fazendo a privatização, tiraram-nos os
instrumentos, porque um governo que não tem influência nas
questões econômicas é um fantoche, não existe; será manipulado por
empresas que, em sua maioria, vinculadas a interesses estrangeiros,
são contra ou indiferentes à questão brasileira. Todo o mundo sabe
disso. Não se vai esperar que as empresas venham e,
generosamente, queiram ver o Brasil, os negros e as mulheres indo
muito bem. Não; eles querem é explorar até a medula do nosso osso,
e realmente precisamos ter, como dizem, cabras machos no poder,
que defendam a natureza da nossa dignidade como Nação e nossa
soberania. Isso é fundamental. Precisamos votar em gente com essa
coragem, e o Paulo Piau aí está, demonstrando que isso é possível.
Temos de ter a clareza de não nos enganar.

Quero cumprimentar a todos, agradecer a tolerância que tiveram
conosco e finalizar com essas palavras: "Meus irmãos, fiquem
sabendo que piedade não é o que quero; piedade não me interessa.
Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais
viver no porão da sociedade; quero entrar em toda a parte; quero ser
bem recebido. Basta de humilhação. Minha alma já está cansada. Eu
quero o sol, que é de todos; quero o ar, que é de todos; quero a luz,
que é de todos. Ou encontro tudo que quero, ou gritarei a noite inteira,
como gritam os vendavais, como gritam os furacões, como grita o
mar, e nem a noite terá torças para me fazer calar". Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para encerrar, quero chegar à conclusão de que
vale a pena tocar os projetos que tramitam nesta Casa, como
alavanca necessária para o avanço das oportunidades para a
comunidade negra. Quero, então, agradecer aos Deputados Amilcar
Martins e Sebastião Costa, que têm projetos dessa natureza, que,
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certamente, agora, serão bravamente debatidos nesta Casa.
Também quero dizer, sobretudo ao Júnior, um batalhador inteligente e
conhecedor da causa, que a presença do parlamento se faz
absolutamente necessária, para que possamos emendar e corrigir o
que uma proposta inicia, com certeza, com muitas falhas e erros. Ao
longo de seu curso, isso passa por três comissões, antes de vir a este
Plenário, temos todo o tempo para colocar o projeto realmente de
acordo com a necessidade da comunidade negra e, evidentemente,
do Brasil.

Também queria, por meio da Adriana Ferreira, Presidente do Núcleo
Negro do PFL, parabenizá-lo por essa atitude e incentivar os outros
partidos a que também criem essa estrutura, para que o negro possa
entender que, estando dentro do processo político, pode alavancar a
sua ascensão social mais rapidamente. Então, parabenizo a Adriana
por isso.

Para finalizar, quero desejar muito axé para os telespectadores da
TV Assembléia, muito axé para vocês que ficaram prestigiando este
evento e muito axé para os nossos brilhantes conferencistas.

O Sr. Eduardo Ferreira de Oliveira - Perdão por interrompê-lo,
Deputado, mas eu não estaria sendo muito correto se não dissesse
que foi iniciativa do nosso querido William, Presidente do Congresso
Nacional em Minas Gerais e do Conselho, e do Ronaldo Araújo a
sugestão de que fosse indicado o nome do nosso querido Aluísio
Pimenta para patrono dessas grandes causas em Minas Gerais. Seria
uma espécie de um inspirador maior. Então, em todas essas causas
que estamos propondo, vamos consultar o nosso querido Dr. Aluísio
Pimenta. E queria uma salva de palmas para consagrar essa figura
maravilhosa. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária
de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 14/5/2002.).
Levanta-se a reunião.

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

2.145/2002
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n°2.145/2002

visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Montes Claros - CCSP/MOC -, com sede nesse
município.
A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1.
Cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Montes Claros é

entidade civil, sem fins lucrativos, e se dedica a prestar serviços de
utilidade pública especificamente no que concerne á manutenção da
ordem, incentivando o bom relacionamento da comunidade e das
lideranças do município com os integrantes das instituições policiais,
para se atingir essa meta ambicionada pela gente de bem. A fim de
despertar em cada cidadão o sentimento subjetivo de segurança e o
espírito de cooperação e solidariedade, promove palestras, fóruns de
debates e campanhas educativas, além de eventos socioculturais.

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

2.145/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.449/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o termo de
parceria e dá outras providências.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-

se por sua aprovação com as Emendas n
o
s 1 a 4, que apresentou.

Em seguida, em decorrência de requerimento nos termos do art. 183
do Regimento Interno, foi ouvida a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que opinou pela aprovação da
proposição com as mencionadas emendas e também com as
Emendas n os 5 a 8, que propôs.

Agora, cabe a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta dispõe sobre as Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs.
Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado e têm por

objetivo o desempenho de uma atividade de interesse social, fazendo
para tanto uma parceria com o setor público.

O projeto estatui que poderão se qualificar como OSCIPs as
entidades sem fins lucrativos, constituídas há pelo menos dois anos e
que tenham como objetivo atividades de interesse social como as
ligadas a assistência social, cultura, patrimônio, saúde, segurança
alimentar e nutricional, meio ambiente, voluntariado, pobreza,
sistemas alternativos de produção, assessoria jurídica suplementar
gratuita, ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

O projeto também estabelece as demais exigências a serem
observadas para uma entidade ser qualificada como OSCIP.

Por outro lado, o projeto institui e estabelece as regras do termo de
parceria, que será o instrumento a ser firmado entre o Estado e as
OSCIPs, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as
partes, para execução das mencionadas atividades de interesse
público.

Entendemos que a matéria é procedente sob a ótica das finanças
públicas, pois possibilitará maior fiscalização, controle, transparência e
publicidade dos recursos públicos empregados em atividades de
interesse social, por meio de entidades privadas. Permitirá, sem
dúvida, maior eficácia e melhor retorno, decorrente da aplicação
desses recursos, para a sociedade.



Quanto às despesas decorrentes da execução da futura lei,
avaliamos que serão pequenas, visto que corresponderão às
atividades burocráticas de recebimento, análise e emissão de
documentação, e poderão ser cobertas pelo orçamento da SEPLAN.

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

1.44912001 no l o turno, com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, e as Emendas n

o
s 5 a 8,

apresentadas pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Anderson Adauto - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.886/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José
Haueisen, o projeto em tela institui o Programa Estadual de Apoio
Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais.

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.

A seguir, foi a matéria examinada pela Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposição cria o Programa Estadual de Apoio Financeiro às
Escolas Família Agrícola do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é
repassar aos Centro Educativos Comunitários que preencherem
certos requisitos recursos financeiros destinados ao custeio de suas
despesas de administração e docência.

O projeto, em seu art. 4 0, estabelece que poderão ser utilizados
como origens de recursos para atender às despesas do Programa os
valores constantes no orçamento da Secretaria de Estado da
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Educação ou de entidades a ela vinculadas, os provenientes de
doações do Estado e os originários de outras fontes.

De acordo com a classificação de despesas prevista na Lei
Orçamentária Anual, o repasse previsto no projeto deverá ser
enquadrado na modalidade "subvenção social para entidades sem fins
lucrativos". Analisando o Quadro de Detalhamento da Despesa da
Secretaria de Estado da Educação no orçamento anual, verifica-se
que existe dotação orçamentária para essa modalidade de despesa
no programa de trabalho "carreira, capacitação e formação continuada
- ensino fundamental". Assim, o atendimento das despesas
decorrentes do projeto poderá ser feito com a utilização desses
recursos previamente orçados ou com a abertura de crédito
suplementar, obedecidos os ditames da Lei n°4.320, de 1964.

Ressaltamos ainda que a Fundação Estadual Caio Martins - FUCAM
-' entidade vinculada à Secretaria de Estado da Educação, destina, no
orçamento de 2002, R$1.310.200,00 à assistência e qualificação
profissional da criança e do adolescente, sendo que um dos projetos é
de qualificação de alunos em cursos profissionalizantes de
agropecuária.

Com o objetivo de aprimorar o projeto, apresentamos duas
emendas. A primeira habilita como recursos utilizáveis para a
consecução do Programa todos os constantes do orçamento anual, e
não, somente os descritos no orçamento da Secretaria de Estado da
Educação. A segunda exclui parte do disposto no art. 60, que limita
aos valores previstos no plano de cargos e salários do Estado os
repasses destinados ao custeio de despesas com docência.

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

1.886/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com as Emendas nos 3 e
4, a seguir apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 2, da
Comissão de Educação.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - São recursos do Programa:
- os constantes da Lei Orçamentária Anual;
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li - outros.".

EMENDA N°4
Suprimam-se no art. 60 os termos: "as quais se sujeitam aos limites

previstos no plano de cargos e salários do Estado".
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Meio - Antônio Carlos

Andrada - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.951/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela dispõe
sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal do Professor da Rede
Estadual de Ensino.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresentou.

A Comissão de Saúde, em seguida, manifestou-se pela aprovação
do projeto.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo estabelecer a obrigatoriedade

de o Poder Executivo implementar o Programa Estadual de Saúde
Vocal, do Professor da Rede Estadual de Ensino, visando a prevenir
disfonias nesses profissionais, com orientação sobre impostação de
VOZ.

O risco mais intenso a que está sujeito o professor é o da perda da
voz, seu principal instrumento de trabalho, devido a fatores como
características do giz, acústica da sala de aula, umidade, ventilação e
estresse. Torna-se, portanto, necessário estabelecer um programa
para preservação, promoção, prevenção e reabilitação da saúde
vocal.

E necessário dar ao professor informações sobre o assunto, através
de treinamento específico quanto a aspectos funcionais, patológicos e
preventivos relativos ao uso da voz. A identificação precoce de
portadores de alterações vocais por profissional especializado
permitiria prevenir o agravamento dos problemas. O programa
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representará fator relevante para garantir a freqüência ao trabalho,
diminuindo o número de licenças médicas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1 ao
projeto, que modifica o caráter do programa proposto, de autorizativo
para impositivo, por entender que a autorização para implementação
do programa já existe e que devemos então definir, por meio do
projeto, a obrigatoriedade da execução do programa.

Como o projeto contraria frontalmente, em seu art. 30, o princípio da
reserva de iniciativa, estabelecido no art. 66, inciso III, alínea "e", da
Constituição do Estado, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou-lhe a Emenda n° 2, que suprime o referido artigo. Por
entender que o artigo representa interferência do Poder Legislativo em
atividades de competência do Poder Executivo, concordamos com a
Emenda n°2.

Também foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça a
Emenda n° 3, que dá nova redação ao art. 7 0 do projeto, prorrogando
a vigência da lei para o exercício fiscal seguinte, para possibilitar a
prévia inclusão do programa na lei orçamentária anual.

Sob o aspecto financeiro e orçamentário, este relator entende que o
projeto merece prosperar nesta Casa, por representar, em médio e
longo prazos, economia de despesas para o Estado. O custo da ação
de caráter preventivo será inferior ao custo do atendimento médico e
do prejuízo resultante das licenças médicas.

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

1.951/2002, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.97012002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa alterar dispositivos da Lei n° 12.706, de 23/12/97, que dispõe
sobre a reorganização e a desconcentração do Conselho
Penitenciário do Estado de Minas Gerais.
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Ao analisar preliminarmente a matéria, a Comissão de

Constituição	e	Justiça	concluiu	por	sua	juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

A Comissão de Direitos Humanos, ao apreciar o mérito, opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou.

A matéria vem, agora, à apreciação desta Comissão, a fim de serem
avaliados os impactos financeiros e orçamentários da proposta.

Fundamentação
A finalidade do projeto sob comento é alterar a Lei n° 12.706, de

1997, criando o Conselho Penitenciário do Vale do Aço, com sede no
Município de Ipatinga, para atuar junto às comarcas situadas na
Região Administrativa do Vale do Aço.

Ao analisarmos os aspectos financeiros, constatamos que a
proposta implica elevação de despesas, uma vez que o Estado
remunera os membros do citado Conselho, composto por sete
Conselheiros. Registre-se que cada Conselheiro percebe
remuneração no valor correspondente a R$180,00 a cada reunião,
sendo que o órgão se reúne uma ou duas vezes por mês. Embora se
trate de pequena elevação nas despesas a ser suportada pelo erário,
a medida se enquadra na hipótese prevista no art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois cria a chamada despesa obrigatória de
caráter continuado. Assim, à luz da referida lei federal, os atos que
criam esse tipo de despesa devem ser instruídos com a estimativa do
impacto financeiro-orçamentário no exercício em que entrarem em
vigor e nos dois subseqüentes, e ainda há necessidade de ser
definida a origem dos recursos para seu custeio.

Com isso, o Poder Executivo poderá dar cumprimento aos requisitos
legais mencionados por ocasião da instalação do novo Conselho.

Quanto à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Direitos
Humanos, entendemos que é oportuna, pois propõe a adequação das
atribuições do Conselho Penitenciário às normas contidas na
Resolução n° 2, de 30/3/99, do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.970/2002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Direitos Humanos.
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Saia das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise- Ivair

Nogueira - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.068/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a criação do Programa de Complementação
Sócio-Educacional para os alunos da rede de ensino público estadual
- Projeto Escola Integral - e dá outras providências.

Publicado em 4/4/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para ser analisado quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais
e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a instituir o Projeto

Escola Integral, destinado a prestar assistência aos alunos da rede de
ensino público do Estado considerados em situação de risco social. O
candidato ao programa será selecionado mediante critérios que
avaliarão a situação socioeconômica familiar, o comportamento e o
aproveitamento escolar do aluno, conforme análise a ser realizada
conjuntamente pela direção da escola, pelo colegiado escolar e pela
Associação de Pais e Professores.

O programa prevê regime de tempo integral, nas escolas, para os
alunos selecionados e destina um dos turnos para atividades de
reforço e acompanhamento escolar, suplementação alimentar, prática
esportiva, assistência psicológica e encaminhamento para atividade
profissional.

Os recursos para custear o programa constarão na dotação
orçamentária das Secretarias de Estado da Educação, do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente e de Esportes.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto apresenta
problemas irreversíveis de natureza jurídica e constitucional, conforme
veremos a seguir.

A elaboração e a execução de programas são temas eminentemente
administrativos e que se enquadram no rol das competências
atribuídas ao Poder Executivo pela Constituição Federal, haja vista o
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disposto no seu art. 21, inciso IX, que inclui a elaboração e a
execução de planos de desenvolvimento social, entre outros. A
Constituição mineira, por sua vez, no seu art. 11, que relaciona a
competência material do Estado, prevê, nos seus incisos X e V,
respectivamente, a realização de ações do Poder Executivo de forma
a proporcionar os meios de acesso à educação e a combater fatores
de marginalização, mediante a integração social dos setores
desfavorecidos. Em particular, destacamos três programas instituídos
no âmbito da Secretaria de Estado da Educação: Programa de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, cujas metas são:
ampliar a cobertura e melhorar os serviços de educação (1° grau e
pré-escolar), saúde, assistência social, cultura, esportes e todos os
demais necessários ao desenvolvimento da criança e do adolescente,
mediante coordenação e aperfeiçoamento da prestação desses
serviços pelas entidades públicas, privadas, comunitárias e outras;
Programa de Educação de Jovens e Adultos, cujos objetivos são:
promover a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de
jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria;
proporcionar condições para que essa parte da população construa
sua cidadania e possa ter acesso à qualificação profissional; e
aumentar as taxas de escolarização; e o Programa Aprendizagem
Interativa, cujas metas são: reduzir e combater em caráter
permanente a evasão escolar e a repetência, regularizar a oferta de
vagas em todos os níveis de ensino, capacitar profissionais da
educação para tais modalidades de ensino e melhorar a qualidade do
ensino. Também no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD - foram
criados programas voltados para a educação e a inserção social e
profissional da criança e do adolescente. Como exemplo dessas
ações destacamos o Programa Curumim - Atendimento Social e
Educativo em Meio Aberto, que pode ser descrito como um programa
de educação informal baseado no esporte, na recreação, na arte e no
acompanhamento profissional. Inclui, ainda, formação profissional,
complementação alimentar, inserção em escola formal de ensino e na
comunidade. Acolhe crianças e adolescentes em situação pessoal e
social de risco, na faixa etária de 4 a 17 anos. Além desse, a
SETASCAD criou, ainda, o programa de Preparação para o Mercado
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de Trabalho, cujo público-alvo são adolescentes em situação
pessoal de risco e com idade entre 14 e 17 anos e meio. O programa
é destinado ao encaminhamento desses jovens a cursos e
treinamentos profissionalizantes, ressaltado o compromisso com a
inserção na escola formal de ensino.

Esses são apenas alguns exemplos da impropriedade do
instrumento normativo legal utilizado com crescente freqüência pelo
Legislativo mineiro, mediante a apresentação de projetos de lei
meramente autorizativos, com o objetivo, tão-somente, de trazer para
a agenda política temas cuja implementação constitui atribuição típica
do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para
realizar tais ações de governo. E o que acontece com o projeto que
ora analisamos, que contém uma autorização para que o Poder
Executivo implemente uma ação que já está incluída em sua
competência, o que denota o caráter inócuo da lei.

E importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso
Estado. Entretanto, o momento jurídico-político próprio para os
parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se
quando da apreciação, discussão e modificação da lei orçamentária
anual, ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desses
tipos de programas e projetos poderão ser apresentadas pelos
Deputados Estaduais. Esse é o momento e o caminho corretos para
que sejam criados programas e projetos de iniciativa legislativa, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente
autorizativas, de efeitos inócuos e muitas vezes sem a menor
condição de serem implementadas por falta de recursos. Ora, as
rubricas orçamentárias dos diversos órgãos administrativos do Estado
já se encontram totalmente comprometidas com programas e projetos
prioritários e já definidos na lei do orçamento. Custear novas ações
com as mesmas rubricas é prejudicar, ou mesmo inviabilizar, medidas
priorizadas e já em fase final de implementação no exercício
financeiro. Ressalte-se que o programa sob análise postula o
comprometimento dos recursos de três Pastas: a da Educação, a do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente e a de
Esportes.

O Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso sistema
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jurídico se baseia no princípio da separação de Poderes e que
cada Poder tem funções e prerrogativas próprias definidas pela
Constituição Federal, decidiu que apenas os programas previstos na
Constituição, bem como os que impliquem investimentos ou despesas
para ente da Federação, necessariamente inseridos no seu
orçamento, devem ser submetidos ao Legislativo. Dessa forma, com
exceção das hipóteses citadas, nenhum plano ou programa deve ser
submetido pelo Executivo ao parlamento, seja porque muitos deles
são atividades típicas da Administração, seja porque restaria
inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Há ainda que se ressaltar a questão da viabilidade orçamentária na
hipótese da implantação desse projeto. Caso o programa de escola
em tempo integral seja implementado, haverá geração de despesas
com contratação de pessoal, alimentação dos alunos, construção ou
ampliação das instalações públicas de ensino, entre outras.
Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, editada em 4/5/2000,
trouxe para o nosso ordenamento jurídico uma questão de extrema
importância, que é o planejamento dos gastos públicos. Assim, ela
prevê, em seu art. 16, que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e
nos dois subseqüentes, e de declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias. De acordo com a citada lei,
consideram-se não-autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não
atendam às exigências citadas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas.
Assim, devem ser observados os imperativos da lei de

responsabilidade fiscal e deve ser fortalecida a atuação parlamentar
nas leis orçamentárias que passam obrigatoriamente pelo exame
desta Casa. A discussão dessas leis é o momento certo para que os
Poderes, harmonicamente, definam a alocação dos recursos públicos
e priorizem as metas que pretendem alcançar. Esse é o caminho para
que esses programas ultrapassem o texto da lei e se tornem uma
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realidade social, com condições concretas de implementação. Ao
contrário, a aprovação por esta Casa do projeto de lei autorizativo em
questão apenas esvazia o papel do parlamento e coloca no mundo
jurídico mais uma norma sem condições de aplicabilidade por falta de
previsão orçamentária.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei ri 0 2.068/2002.
Sala das Comissões, 11 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°2.098/2002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Edson Resende, o Projeto de Lei n°
2.098/2002 visa a instituir o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito
do Estado.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1 que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto que ora analisamos visa instituir o Selo de Comunicação

Cidadã, a ser concedido anualmente aos veículos de comunicação
que se destacarem na promoção do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e na
defesa do meio ambiente.

A proposição estabelece, em seu art. 2°, a classificação do referido
selo em graus ouro, prata e bronze, conforme o número de inserções
promovidas na programação dos veículos de comunicação,
observando-se os critérios estabelecidos no projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profunda análise da
matéria, oportunidade em que apresentou o Substitutivo n° 1, com o
objetivo de ampliar a futura lei a todos os veículos de comunicação.

Contudo, essa comissão, ao alterar o alcance da premiação,
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fundamentada no princípio constitucional da igualdade, não
considerou a dificuldade de se aferir o volume de informações de
tantos e tão diferentes meios de comunicação existentes, que são
fundamentalmente diversos em sua linguagem. Os conselhos citados
no substitutivo têm suas atribuições definidas em lei, não nos
parecendo possível agregar a eles mais esse ônus, antes de verificar
se seu aparelhamento administrativo teria como executar tal missão.

Dessa forma, concluímos que o princípio no qual se fundamentou a
comissão anterior para apresentar substitutivo não se aplica à
espécie, considerando-se que não é possível tratar igualmente meios
de comunicação tão diversos.

Assim, afim de aperfeiçoar a proposição, apresentaremos a
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, apresentada na parte conclusiva
deste parecer.

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

2.09812002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada, ao
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser

concedida, anualmente, aos veículos de comunicação identificados
como educativos e comunitários, que promovam o respeito:".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.104/2002
(Nova Redação, nos Termos do § 1° do Art. 138 do Regimento

Interno)
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em

epígrafe institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e
Comércio de Móveis, na Microrregião de Ubá.

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao
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mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em discussão propõe a criação de um pólo de

desenvolvimento do setor moveleiro de Ubá, buscando incrementar a
produção e comercialização de móveis para o mercado interno
brasileiro.

As medidas propostas no projeto promoveriam aumento não só da
produção industrial, mas também do número de postos de trabalho e
da arrecadação tributária, o que traria desenvolvimento a essa região
do, Estado e melhoraria a qualidade de vida de sua população.

E importante salientar que grande parte das cidades que
compreendem esse pólo tem como principal atividade econômica a
industrialização e o comércio de móveis. No entanto, o setor tem
enfrentado sérios problemas, principalmente com a escassez de
matéria-prima. Para não fecharem suas fábricas, os empresários são
obrigados a comprar madeira em Estados do norte do país,
sujeitando-se a pagar altos fretes. Além disso, têm que enfrentar a
concorrência de Estados onde a carga tributária é menor. Para evitar
que a situação se agrave ainda mais, algumas ações efetivas devem
ser implementadas.

E fundamental, portanto, a união de esforços dos poderes públicos
federal, estadual e municipal, juntamente com a iniciativa privada,
para que esse importante setor da indústria mineira não chegue à
estagnação ou, o que seria pior, torne-se economicamente inviável, o
que poderia acarretar o fechamento de muitas pequenas fábricas de
móveis de toda a região, aumentando ainda mais o desemprego e
retirando a única fonte de renda de milhares de famílias.

Com relação à observação feita no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a respeito dos municípios que não foram
incluídos no projeto em tela, o critério utilizado pelo autor foi o de
inserir na lei apenas aqueles que possuem a tradição na
industrialização e comercialização de móveis.

Durante a discussão do parecer, o Deputado Pastor George
defendeu o direito legítimo dos municípios da Microrregião de Ubá,
não contemplados pela proposição, de também fazerem juz aos
benefícios por ela previstos. Nesse sentido, após ter pedido vista do
projeto, apresentou emenda para consideração desta Comissão.
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Entendendo ser justa essa reivindicação, acolhemos a Emenda

n° 1, para estender os benefícios previstos no projeto aos municípios
de Astolfo Dutra, Guarani, Silverânia, Senador Firmino, Mercês, Dores
do Turvo, Divinéia e Tabuleiro, uma vez que nada impede que eles, no
futuro, estabeleçam em seus territórios novas indústrias moveleiras,
atraindo emprego e desenvolvimento para todos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 2.104/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao parágrafo único do art. l°a seguinte redação:
"Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por

esta lei os municípios de Ubá, Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio
Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá, Visconde de Rio
Branco, Astolfo Dutra, Guarani, Silverânia, Senador Firmino, Mercês,
Dores do Turvo, Divinéia e Tabuleiro, sendo Ubá o município sede do
Pólo.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Pastor George -

Márcio Cunha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.122/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n°
2.122/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Buritizeiro o imóvel que menciona.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta não vislumbrou óbice à sua tramitação.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Buritizeiro, com área de 4.000m2, o qual se destina à
construção de uma policlínica.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
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para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2°
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o Erário, não acarretando repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

2.12212002, no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.148/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, o Projeto de Lei n° 2.148/2002 dispõe sobre o quadro de
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/5/2002, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito do
projeto, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição objetiva, precipuamente, a criação de 1.821 cargos de

Oficial Judiciário; 2.739 cargos de Oficial de Apoio Judicial e 294
cargos de Técnico Judiciário, indispensáveis à instalação das
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comarcas e varas criadas pela Lei Complementar n° 59, de
18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado, conforme se verifica no art. 50, inciso II, alínea "b", e no art.10,
§ 4°. São cargos das carreiras que pertencem ao Quadro Específico
de Provimento Efetivo do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira
Instância.

De acordo com a nova organização judiciária, foram criadas 14
comarcas, 189 varas de Juizados comuns e 146 varas de Juizados
Especiais. Segundo a justificação que acompanha o projeto, há
possibilidade de instalação imediata de 21 varas, estando em
andamento outras 16, com término previsto para o final deste ano.

O projeto também pretende criar 583 cargos de Assessor de Juiz
que esteja em exercício nas comarcas onde houver duas ou mais
varas, conforme previsto no art. 251, § 3°, da Lei Complementar n°
59/2001.

Entendemos que a necessidade da criação desses cargos

advém das mesmas razões pelas quais foram criados os cargos de

assessores de juízes de 2a instância, por leis anteriores, ou seja, o

aumento do fluxo de processos judiciais que tramitam também na 1°

instância.

Ressalte-se, ainda, a necessidade da criação de 2 cargos de
assessoramento, ambos de recrutamento amplo, sendo 1 de Assessor
de Fiscalização e 1 de Assessor de Informática, prevista no art. 50 do
projeto, em razão das novas atribuições do Tribunal de Justiça
estabelecidas pela Lei n° 13.438, de 1999, e pelo Decreto n° 40.976,
de 2000, que tratam da taxa de fiscalização judiciária.

Finalmente, verifica-se a proposta de extinção de alguns cargos e o
fato de que a implementação da lei que se originar da proposição em
estudo não terá reflexos na despesa orçamentária do corrente ano.

Quanto à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça, corroboramos o entendimento de que é necessária a
manutenção dos cargos da função de Coordenador de Setor
destinados aos Juizados Especiais previstos na Lei Complementar n°
40, de 1995, razão pela qual julgamos conveniente a sua aprovação.
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Consideramos, portanto, a proposição em exame

necessária e oportuna, possibilitando que o Poder Judiciário exerça a

contento suas atribuições sociais e constitucionais.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n°2.148/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Cristiano

Canêdo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.232/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Leopoldina o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno com área de

5.000m2, doado ao Estado em 1993, pelo Município de Leopoldina,
com a finalidade expressa na escritura pública de nele se construir um
núcleo do Projeto Curumim.

Uma vez que o agente donatário não deu ao imóvel a destinação
prevista, mesmo porque outro terreno lhe fora doado com o mesmo
encargo, cabe a aplicação da cláusula, estabelecida na Lei Municipal
n° 2.258, de 21/10/93, autorizativa da doação, de que o imóvel
reverterá ao patrimônio de Leopoldina nessa situação.

A autorização legislativa em causa vem atender ao disposto no art.
18 da Constituição Estadual, na Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública; e
na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
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especificamente no § 20 de seu art. 105, segundo o qual a
movimentação do ativo permanente do tesouro, através de venda ou
doação, far-se-á somente com autorização explícita do Legislativo,
dada em lei especial ou através de lei orçamentária, quando couber.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não acarreta
despesas para os cofres públicos nem tem repercussão na lei
orçamentária, embora haja diminuição do ativo imobilizado do tesouro.

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.

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

1.232/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêmolo

Aloise - lvair Nogueira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.679/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n°
1.679/2001 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando a
este colegiado para que seja elaborado parecer para o 20 turno, nos
termos do art. 102, Vil, d", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de

natureza constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem
prover a necessária autorização legislativa para que o Estado
movimente os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda ou doação.

Reiteramos o entendimento anterior desta Comissão, ao constatar
que o projeto não encontra impedimento de natureza financeira e
orçamentária, pois não acarreta despesa nem incremento da receita
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na contabilidade do Estado.
A par dessas considerações, devemos acrescentar que a

autorização para o negócio jurídico em exame resultará em benefícios
para a comunidade, uma vez que o imóvel a ser doado servirá para
dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela Escola Municipal
de Ensino Especial - APAE.

Devemos ponderar, ainda, que a emenda que apresentamos ao
vencido servirá apenas para retificação dos dados da matrícula do
referido imóvel, não configurando matéria nova, o que só poderia ser
apresentado no 20 turno de votação com acordo de Lideres.

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

1.679/2001 com a Emenda n°1 ao vencido no 1° turno.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cachoeira Dourada o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de
área com 450,00m 2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados),
localizado nesse município, na Rua 3 e Rua 6, registrado sob a
matrícula n° 5.759 do livro 2 do Cartório do 1° Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Ituiutaba.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Ivair

Nogueira - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.679/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cachoeira
Dourada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cachoeira Dourada o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de
área com 450,00m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados),
localizado nesse município, na Rua 3 e Rua 6, registrado sob a
matrícula n° 5.759, às folhas 173/174v. do livro n° 6, protocolada no
livro 1-13, sob o n° 27.360, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
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se ao uso da Escola Municipal de Ensino Especial e será sempre
destinado a atividades educacionais, sociais e culturais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessado o uso estabelecido no parágrafo único do artigo
anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.86512001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.865/2001

reorganiza a Secretaria de Transportes e Obras Públicas e dá outras
providências.

Aprovada em 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, vem a proposição a esta Comissão para
receber parecer em atenção ao que dispõe o art. 189 do Regimento
Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que integra este
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise propõe a reorganização da estrutura da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas, assim como a extinção e
criação de cargos do seu quadro específico de pessoal.

No que toca às competências e finalidades da Secretaria, o projeto
não trouxe inovações, uma vez que foram basicamente mantidas as
atribuições previstas na Lei n° 10.827, de 23/7/92, que regula tais
matérias.

Quanto à estrutura organizacional da Secretaria, foram propostas
alterações que demonstram uma real tentativa de 'enxugamento" de
seu quadro e racionalização de seu funcionamento, por meio da
extinção de algumas repartições e da junção de alguns departamentos
que possuíam competências afins. Dessa forma, a antiga estrutura,
que se compunha de seis superintendências, às quais se vinculavam
treze diretorias e cinco centros, foi remodelada, passando a compor-
se de três superintendências, às quais se vinculam dez diretorias, e de
duas assessorias técnicas, com três centros vinculados a uma delas.

Foram mantidas as Superintendências de Obras Públicas e a de
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Transportes, com as respectivas diretorias que as compunham. As
Superintendências de Administração e de Finanças, antes separadas,
foram unificadas, extinguindo-se, assim, uma das cinco diretorias que
as compunham. Criou-se, ainda, a Assessoria de Planejamento e
Coordenação e a Assessoria Técnica. Quanto à Superintendência de
Planejamento e Coordenação e à de Desenvolvimento Urbano,
extintas pelo projeto, suas competências foram disseminadas dentro
da nova estrutura proposta, o que demonstra que tais modificações
não implicarão perda para o serviço público.

E importante ressaltar que a criação das assessorias vai ao encontro
da dinamização do funcionamento da Secretaria, uma vez que essas
não envolvem estruturas com alto número de órgãos subordinados,
possibilitando, dessa forma, a racionalização e a eficiência da
administração pública.

Destaque-se, ainda, que, nos termos do vencido em 1° turno, foi
acrescentada, no âmbito da Superintendência de Transportes, a
Diretoria de Logística Intermodal, que estava prevista no anteprojeto
encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, mas que, por equívoco,
não constou na proposição encaminhada a • esta Casa. Tal
modificação da proposição original, segundo informações da
Secretaria, faz-se necessária, em face da nova estrutura proposta.

No que se refere ao pessoal e aos cargos do quadro especial da
Secretaria, foram criados pelo projeto 4 cargos comissionados e
extintos 21. A partir da análise dos códigos e símbolos dos cargos
criados e dos cargos extintos pelo projeto, verifica-se que tais medidas
implicarão economia para os cofres públicos, o que é um dos objetivos
da reforma administrativa patrocinada pelo Governo. Ademais, a
diminuição do número de pessoal demonstra conformidade com a
nova estrutura administrativa em que foram unificadas determinadas
atividades.

Conclusão
Diante do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.865/2001 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
Redação do Vencido no 1° Turno
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PROJETO DE LEI N° 1.865/2001

Reorganiza a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
e dá outras providências.

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, de
que trata a Lei n° 9.517, de 29 de dezembro de 1987, e alterações
posteriores, passa a ser regida pelo disposto nesta lei.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, a expressão Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas, a palavra Secretaria e a sigla
SETOP se equivalem.

Capítulo II
Da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 30 - 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 de 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 assegurando,
primordialmente, os recursos para a manutenção e 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
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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;

Vil - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 5 0 - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

tem a seguinte estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Racionalização e Informação;
b) Centro de Planejamento;
c) Centro de Orçamento;
III - Assessoria Técnica;
IV - Superintendência de Obras Públicas:
a) Diretoria de Gestão de Programas;
b) Diretoria de Obras Públicas;
c) Diretoria de Análise Técnica;
V - Superintendência de Transportes:
a) Diretoria de Transportes Terrestres;
b) Diretoria de Transportes Aeroviários;
c) Diretoria de Transportes Hidroviários;
d) Diretoria de Logística Intermodal;
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Gestão de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Prestação de Contas.
Parágrafo único - A finalidade e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em
decreto.

Seção III
Da Area de Competência

Art. 60 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas:

- órgão Colegiado:
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a) Conselho Estadual de Transportes;
II - Autarquias:
a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG;
b) Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -

DEOP-MG;
III - Empresas:
a) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG;
b) Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Capítulo III
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 70 - 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. 80 - Ficam extintos, no Quadro referido no artigo anterior, 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 CH 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 I-R do Decreto n°36.033, de 14 de setembro de
1994, passa a ter a composição constante do 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 IV
Disposições Finais
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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 1987, e os arts. 18 e 19 da Lei n°
10.827, de 23 de julho de 1992.

Anexo
(a que se refere o art. 10 da Lei n°, de de de 2001.)

Anexo l-R - Decreto n°36.033, de 1994
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas
QUADRO II - CARGOS COMISSIONADOS

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 15.6.2002.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 355a REUNIÃO ORDINÁRIA
INTERROMPIDA, EM 6/6/2002

Presidência do Deputado Antônio Júlio
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presenças -

Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -
Palavras do Deputado Antônio Andrade - Palavras do Coronel Alvaro
Antônio Nicolau - Entrega de placa - Apresentação musical.

Composição da Mesa
O locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à

mesa os Exmos. Srs. Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Chefe do
Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, representando o
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Cel. Alvaro Antônio
Nicolau, Comandante-Geral da PMMG; Cel. Carlos Augusto,
representando o General Gilberto César, Comandante da 4a R.M. e 4
DE.; Cel. Aviador Márcio João Zanetti, Comandante do Centro de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Cel. BM Osmar Duarte
Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais; Delegada-Geral Ivete Meio, Superintendente
Administrativa de Segurança Pública, representando o Secretário de
Estado da Segurança Pública de Minas Gerais, Dr. Márcio Barroso;
Cel. José Aníbal Fonseca, representando o Presidente da FIEMG; e
Deputado Antônio Andrade, autor do requerimento que deu origem a
esta solenidade.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos as presenças dos Srs. Rômulo de Carvalho,

Secretário-Geral do Ministério Público; Prof. Antônio Ramos de Souza,
representando o Prof. Ney Soares, Reitor da UNI-BH; Milton Lucca,
Diretor da Associação Mineira de Rádio e Televisão; Cel. Zeder
Gonçalves do Patrocínio, Presidente da União do Pessoal da Polícia
Militar.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a Polícia
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Militar do Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado por integrantes da Orquestra Sinfônica da PMMG.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Exmos. Srs. Cel. Rúbio

Paulino Coelho, Cel. Alvaro Antônio Nicolau, Cel. Carlos Augusto, Cel.
Márcio João Zanetti, Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Delegada Ivete
Meio, Cel. José Aníbal Fonseca, caro amigo Deputado Antônio
Andrade, caros colegas Deputados, convidados, policiais, senhoras e
senhores, atendendo a requerimento do nobre Deputado Antônio
Andrade, esta Assembléia Legislativa tem o prazer de homenagear,
nesta solenidade, a Polícia Militar de Minas Gerais, pelo transcurso
dos seus 227 anos.

Caberá, pois, ao ilustre Líder, Deputado Antônio Andrade,
pronunciar a saudação oficial, em nome desta Casa, a essa tradicional
corporação, que soube, ao longo de mais de dois séculos de história,
transformar os desafios em novas oportunidades de crescimento e de
aperfeiçoamento institucional.

Neste momento delicado, em que a violência irrompe sob todas as
formas, a população mineira encontra na Polícia Militar uma instituição
preparada para promover a sua segurança.

Como bem afirmou o Governador Itamar Franco, na mensagem que
enviou a esta Casa no dia 15 de fevereiro deste ano, "a Polícia Militar,
no esforço de criar um novo comprometimento no exercício do seu
trabalho, vem colocando em prática o projeto polícia de resultados,
buscando conhecer melhor os problemas para agir com mais
eficiência. Para isso, construiu um banco de dados que permite
acompanhar os fatos criminais por municípios, o que amplia a
prevenção. Com recursos do Ministério da Justiça, a Polícia Militar
está substituindo os seus equipamentos e, em convênio com o Corpo
de Bombeiros Militar, vem realizando a capacitação de pessoal e
compra de veículos".

Certamente, a capacidade de a Polícia Militar se adaptar às novas
demandas sociais é a razão maior do reconhecimento que merece do
povo mineiro. Por sua competência, essa instituição foi agraciada com
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o "Prêmio Expressão", durante solenidade realizada no último dia
27 de maio, no Minascentro, como destaque do serviço público
mineiro

Esta Presidência não poderia deixar de registrar, nesta hora, o alto
nível de qualidade que norteia a formação dos quadros profissionais
da Polícia Militar, como pode ser comprovado, dia a dia, no trabalho
prestado a esta Casa pelos oficiais destacados para servir a esta
Presidência, aos quais expressamos publicamente nosso
agradecimento.

Gostaríamos de saudar o Regimento de Cavalaria Alferes
Tiradentes, embrião da Polícia Militar de Minas Gerais, que integra o
sistema de comando de policiamento de nossa Capital.

Esta homenagem se justifica pelo fato de que esse Regimento
descende do histórico Regimento Regular de Cavalaria de Minas, ao
qual pertenceu o Patrono da Polícia Militar e de nossa Pátria, o Alferes
Tiradentes, exemplo de bravura, coragem e patriotismo.

Foi com o propósito de defesa da liberdade que surgiu a nossa
Policia Militar, a fim de dar um basta a'"lei do mais forte", que vinha
imperando no Brasil Colonial.

Hoje, com esse mesmo espírito, é uma instituição militar plenamente
integrada à comunidade mineira, com uma gestão participativa e
totalmente aberta à sociedade civil, em seus numerosos programas e
atividades.

Não poderia ser outra a vocação de uma instituição que, nascida
sob o signo da liberdade, na figura tutelar de Tiradentes, também
legou à vida pública o gênio de Juscelino Kubitschek de Oliveira e viu
projetar-se na literatura a genialidade de João Guimarães Rosa.

Ambos souberam envergar com honra e orgulho o uniforme de
oficiais da nossa Polícia Militar, antes de lançarem vôo para o mundo
da política e da literatura. Sempre souberam conservar em sua
memória, com respeito e gratidão, o tempo da farda e da caserna. A
Polícia Militar, os nossos parabéns pelos 227 anos. Muito obrigado!

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste instante, será exibido um vídeo institucional da

Policia Militar.
Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Antônio Andrade
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Exmos. Srs. Presidente Antônio Júlio, Cel. Rúbio Paulino Coelho,

Cel. Alvaro Antônio Nicolau, Cel. Carlos Augusto, Cel. Márcio João
Zanetti, Cel. Osmar Duarte Marcelino, Exma. Sra. Ivete Meio, Exmo.
Sr. Cel. José Aníbal Fonseca, Srs. Deputados Sargento Rodrigues e
Cabo Morais, demais Deputados, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, em reunião especial de nossa iniciativa, comemora os 227
anos da Policia Militar de Minas Gerais. Esta homenagem, estamos
certos, poderia contar com a adesão de todo o Estado, devido à
importância e ao apreço que o povo mineiro dedica à instituição.

O exemplo de seu patrono, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier,
o mártir Tiradentes do pungente momento histórico da Inconfidência,
continua vivo por esses dois séculos. Do mesmo modo como Minas
tem um herói nacional voltado para a causa maior da liberdade, nosso
Estado dispõe de uma Policia Militar que tem sido modelo para todo o
Pais.

Os mineiros acreditam em sua corporação, cuja eficiência, disciplina
e honestidade são reconhecidas, com todo o mérito, pelos outros
Estados. Em Minas - ontem como hoje -, pode-se confiar na Polícia
Militar no desempenho de sua missão de proteger o cidadão dos
assaltos de toda ordem a sua segurança.

Com a segunda maior população do Brasil e com importantes
núcleos urbanos, nosso Estado ainda desfruta uma tranqüilidade que,
infelizmente, inexiste para muitos de nossos vizinhos.

O momento econômico e social favorece a eclosão da violência
urbana em suas mais diversas modalidades, mas, aqui, o controle da
criminalidade tem sido exercido. Sem dúvida, Minas não é um
território que convida aos seqüestros e à ação de organizações
criminosas.

E louvável, nesse sentido, como a corporação tem-se mostrado ágil
e decidida no combate a qualquer desvio de seus membros, tendo em
vista que, às vezes, policiais são envolvidos com os criminosos que
deveriam combater. Mas o joio tem sido oportunamente posto à
margem do trigo.

Temos toda a convicção de que o futuro de nossa estimada Polícia
Militar continuará digno de sua tradição, que merece ser evocada em
algumas particularidades altamente significativas. A primeira delas,
com certeza, é a presença de Tiradentes entre os membros do l'
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Regimento Regular de Cavalaria, criado para garantir a lei e a
ordem nas atividades de exploração de ouro, impedindo o
contrabando e a evasão dos impostos.

Os ideais de liberdade, advindos desde a sua origem, foram sem
dúvida partilhados por dois outros grandes mineiros que pertenceram
à instituição. Um deles é Juscelino Kubitschek, o estadista voltado
para o desenvolvimento, cujo centenário de nascimento estamos
festejando; e o outro, o escritor Guimarães Rosa, que fixou em seu
texto tão peculiar a alma mineira impregnada dos nossos sertões e
veredas.

E assim que a formação e o aprimoramento de seus quadros
continuam privilegiando o repúdio ao erro, ao crime, à corrupção e
orientando-se pelo respeito aos direitos humanos e à livre expressão.

A Polícia Militar é a garantia da segurança do cidadão, praticada
com firmeza e cordialidade, dentro dos princípios da justiça e da
legalidade.

Ao homenageá-la, o povo de Minas Gerais, por esta Assembléia
Legislativa, demonstra sua gratidão àqueles que o servem com
dedicação e consciência. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Coronel Alvaro Antônio Nicolau
Exmos. Srs. Deputado Antônio Júlio, Cel. Rúbio Paulino Coelho; Cel.

Carlos Augusto; Cel. Márcio João Zanetti; Cel. Osmar Duarte
Marcelino; Ivete Meio; Cel. José Aníbal Fonseca; Deputado Antônio
Andrade, Srs. Deputados, pessoas tão ligadas às instituições de
segurança pública, mormente à Polícia Militar, é um prazer imenso tê-
los conosco. Caros companheiros da Polícia Militar, peço permissão
ao Presidente da Assembléia para fazer saudação especial aos
senhores, do Soldado ao Coronel, neste Plenário representando todo
o Estado; uma saudação do sangue que corre em nossas veias, no
nosso corpo, que consolida a história da nossa corporação, que tem
227 anos.

Hoje, responsabilizamo-nos pela solidez institucional, o sangue que
faz vibrar o nosso corpo e a nossa alma, porque, se toda instituição
deve ter cabeça, corpo e membros, só se faz e se consolida pela
alma, pelo que carrega dentro de si, pela presteza de suas ações,
pelos seus compromissos com a própria consciência.

Este é um momento de grande emoção para este Comandante,

rs



646
mesmo porque, consultando os nossos anais, não encontrei
registro de homenagem como esta da Casa do povo, instituição
respeitada que, juntamente com as demais instituições dos demais
Poderes, dá governabilidade a este grande Estado, a esta terra dos
mineiros.

Aos nossos companheiros da ativa, da reserva, representada pela
União do Pessoal da Polícia Militar, os nossos agradecimentos, a
nossa atenção especial, pela solidariedade, pelos momentos
institucionais que passamos juntos e, sobretudo, pela vontade férrea
consolidada no nosso dever de fazer polícia. Então, este é um
momento de agradecimento à Assembléia Legislativa pela
homenagem. Volto a dizer da importância desse gesto do Poder
Legislativo mineiro para com a Polícia Militar. Esse gesto enobrece e
dignifica esta instituição, em cujo comando se exercita uma grande
parceria interna, que, sendo, como disse, o próprio sangue que corre
nas nossas veias, é representada pela farda que vestimos.

A sociedade deseja de todos nós, da Polícia Militar, que sejamos
honestos e simples nas nossas atitudes. Mas que tenhamos respostas
para os seus anseios, que são nossos também, já que somos parte
dela. Somos cidadãos cuidando de cidadãos; damos a vida para
outras vidas salvar. Muitas vezes, pagamos o preço de uma vida. Mas
uma vida não tem preço. Então, como avaliar a perda de um
companheiro numa ação? Não há como. Mas é a confiança, a ação do
nosso policial que dá estrutura moral e credibilidade a essa instituição,
que completa no dia 9 227 anos.
A simbiose existente entre a Polícia Militar e a Assembléia

Legislativa é outro aspecto de grande importância.
Ambas as instituições defendem os interesses comuns - uma se

empenhando no fortalecimento da outra. Somos um todo num Estado
imenso, de 843 municípios, procurando dar governabilidade e solidez
à sociedade, o que não se faz somente com retórica. A retórica tão-
somente não resolverá nunca os problemas de segurança pública.
São necessários atos, posições firmes e bem elaboradas, com a
participação e, sobretudo, a vontade de cada policial, de cada um de
nós, para elaborar adequadamente a vontade do povo mineiro, que é
ter segurança pública.

Ressaltamos que muito se fez, sobretudo nestes dois últimos anos.
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Nossa corporação empenhou-se e continua se empenhando muito
na sua qualificação profissional. Somente no final do ano passado,
foram quase 1.000 policiais reciclados e preparados para sua nova
missão. O resultado está aí. Quantas e quantas ocorrências
complexas foram resolvidas no final do ano passado e no início deste
ano Um resultado positivo não só para a instituição Polícia Militar,
porque o sucesso dela é o sucesso do Estado, da segurança pública,
de todas as organizações que compõem o contexto da defesa social.

Então, fica a lembrança deste ato da Assembléia Legislativa, desta
referência extremamente positiva para nós, da Polícia Militar.
Efetivamente o dia 9 de junho próximo é uma data de grande
expressão para nós, pois a instituição estará completando 227 anos
de existência. E por isso que aproveitamos o ensejo desta celebração
para que este Comandante reafirme aos integrantes da corporação o
seu otimismo, sua determinação e vontade firme de que continuemos
oferecendo o que temos de melhor para a sociedade mineira.

Falou aqui o Deputado Antônio Andrade com relação à postura da
instituição no combate ao desvio de conduta. Efetivamente a
instituição é séria porque, para alcançar a excelência na prestação de
serviços, é necessário que haja equilíbrio, harmonia, esforço e espírito
de grupo. Porém, o ingrediente mais importante e indispensável nesse
contexto é, sem dúvida, a disciplina. Sem disciplina estamos fadados
a mergulhar na desordem, a retroagir no tempo e a não merecer o
crédito da sociedade, o que resultaria em sérios prejuízos para a
ordem moral.

Portanto, repudiamos veementemente o desvio de conduta, a
violência policial, as doutrinas do arbítrio e o descaso para com os
anseios da coletividade. Somos intransigentes com a disciplina,
extremamente rigorosos no cumprimento de nossas tarefas e não
abrimos mão dos princípios que norteiam a carreira policial militar.
Esse é o ideário de todos nós, do Soldado ao Coronel, daquele que
veste a farda de dentro para tora, daquele que vê seu sangue
correndo, que eleva sua cabeça para olhar sua família e a sociedade
e dizer: missão cumprida. Por isso, agradecemos e registramos, com
muito carinho e orgulho, este ato, esta parceria da Assembléia
Legislativa. Obrigado.

Entrega de Placa
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O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Cel. Alvaro Antônio

Nicolau de uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: (- Lê:)

"A Polícia Militar de Minas Gerais, o reconhecimento do Poder
Legislativo Estadual por sua importante missão de patrulhar, preservar
e restaurar a ordem pública, garantir a segurança no trânsito urbano e
rodoviário, defender o patrimônio histórico e participar da defesa civil.
Deputado Antônio Júlio."

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem integrantes da
Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que
apresentarão as músicas "Perhaps Love", de John Denver, e
"Meditação", de Haendel, tendo como solista o lO Sargento Antônio
Vicente Soares.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - A Presidência gostaria, neste momento, de

parabenizar, em nome desta Casa, o Cel. Alvaro Antônio, que logo
mais receberá o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, bem
merecido, pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Polícia
Militar. A Presidência agradece a presença de todas as autoridades,
policiais civis e militares.

ATA DA 180 REUNIÃO ESPECIAL, EM 7/6/2002
Presidência do Deputado João Batista de Oliveira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Alberto
Pinto Coelho - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Célio Gomes
Floriane - Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Agostinho Patrús - João Batista de Oliveira -

Paulo Pettersen.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Batista de Oliveira) - As 15h1 Smin,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
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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, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
Exmos. Srs. Célio Gomes Floriane, Presidente do IMA; Fernando Cruz
Laender, Presidente da EPAMIG, representando o Secretário de
Agricultura, Dr. Paulino Cícero; Jairo lsaac, Diretor Superintendente
do SEBRAE; Hélio Junqueira, Diretor Administrativo e Financeiro do
IMA; Altino Rodrigues, Diretor Técnico do IMA; Itamar Coelho, Diretor
de Promoções e Eventos do IMA; e Deputado Alberto Pinto Coelho,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Sr. Benjamin Salles, Chefe

de Gabinete da Presidência da EMATER, e da Sra. Sandra da
Conceição M. Jorge, Diretora Administrativa do Movimento das Donas
de Casa e Consumidores de Minas Gerais, representando, nesta
oportunidade, a Vereadora Lúcia Pacífico, na pessoa de quem
saudamos os demais funcionários do IMA.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto Mineiro

de Agropecuária - IMA - pelo transcurso de seus dez anos de criação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
que será interpretado por dois integrantes da Academia Musical
Orquestra Show da Polícia Militar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades, caros colegas Deputados, dirigentes, técnicos e

funcionários do IMA, convidados, senhores e senhoras, a Presidência
desta Casa tem a satisfação de dar início à reunião especial
comemorativa do décimo aniversário de criação do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, requerida pelo 1°-Vice-Presidente desta
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho.
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Antes da saudação oficial que, em nome desta Casa, o Deputado

Alberto Pinto Coelho fará ao IMA, esta Presidência deseja manifestar
a todos os presentes o reconhecimento do Poder Legislativo mineiro
pela ação desenvolvida por esse Instituto.

Poucos órgãos da administração pública adquiriram, em apenas um
decênio de atividades, tão grande prestígio como o que hoje desfruta
o IMA, tanto no setor público como junto aos seus parceiros mais
diretos: os produtores rurais de nosso Estado.

Esse bom conceito pode ser comprovado, sobretudo, por nós,
Deputados, que estamos em contato constante com as bases
municipais, nas lavouras, nas fazendas e nas empresas
agroindustriais.

Atualmente, o Brasil é forte exportador de produtos agropecuários,
haja vista o crescimento das exportações do setor. De 2000 para
2001, por exemplo, houve incremento de 60% na exportação de
carnes brasileiras para outros países, o que influenciou
consideravelmente o resultado da nossa balança comercial.

E é exatamente na elevação do nível de qualidade do produto
agropecuário brasileiro que instituições como o IMA exercem papel
fundamental, por meio da orientação ao produtor, da fiscalização,
enfim, do controle da qualidade do produto nacional.

Gostaria de citar um fato que abalou a economia européia nos
últimos anos. Refiro-me à ESB - conhecida como doença da "vaca
louca" - que atingiu, em larga escala, a Grã-Bretanha, a França, a
Alemanha e outros países europeus, em passado recente, e que,
ainda nos dias atuais, escapa a verdadeiro controle sanitário.

Estão vivas em nossa memória as impressionantes imagens da
extinção, em imensas fogueiras, de rebanhos inteiros de bovinos e
ovinos. Essa epidemia, além de provocar dramática perda de vidas
humanas, gerou, por exemplo, a interdição do uso da carne na
alimentação escolar e espalhou pânico entre os consumidores,
produzindo verdadeira psicose coletiva e levando à falência milhares
de produtores rurais e empresas da área agroindustrial daqueles
países.

Imaginemos que tal fato tivesse ocorrido no Brasil... O que diria a
imprensa internacional?... Que críticas e sanções receberíamos dos
países importadores do Primeiro Mundo e das organizações
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internacionais de comércio?
Além das sanções econômicas, receberíamos a pecha de

negligência, atraso, incompetência, irresponsabilidade. E, sobretudo,
os organismos encarregados de exercer a defesa sanitária animal e
vegetal, como o IMA, seriam condenados ao mais amplo descrédito
público.

Como disse, no ano passado, o Ministro da Agricultura da França, o
fenômeno da "vaca louca" tem por origem um "delírio produtivista", em
que a busca do lucro, a qualquer preço, atenta contra a própria vida. E
concluía o seu discurso afirmando que "louca" não era a vaca, mas
enlouquecidos estavam aqueles que produziram a farinha animal e
continuaram a empregá-la, de forma clandestina, em total desrespeito
à vida humana -

Relembro esse dramático episódio, solidário com as comunidades
que dele foram vítimas, mas com o propósito de ressaltar a
responsabilidade que todos devemos ter no controle da qualidade de
nossos produtos agrícolas e pecuários.

Com essas reflexões, enaltecemos, no décimo aniversário do IMA, a
atuação desse importante instituto na promoção da segurança
alimentar da população e na busca da melhoria na qualidade dos
produtos agropecuários de nosso Estado. Reafirmamos o
compromisso desta Casa em aprovar, o mais breve possível, o plano
de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do IMA como parte
desta homenagem, reconhecendo, no profissionalismo e no
conhecimento dos servidores, o patrimônio maior desse instituto e do
povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sr. Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, Exmos. Srs. Célio

Gomes Floriane, Fernando Cruz Laender, Jairo lsaac, Hélio
Junqueira, Altino Rodrigues, Itamar Coelho, nobres colegas
Deputados, autoridades, técnicos, funcionários e colaboradores do
IMA, caros convidados, senhoras e senhores; o IMA, que foi criado
pela Lei n° 10.594, de 7/1/92, comemora uma década de excelentes
serviços prestados a Minas e ao Brasil; vem-me à memória a
conhecida sentença: "O único lugar onde o sucesso vem antes do
trabalho é o dicionário".

No caso do IMA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, cujas
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diretrizes centrais implementa, o trabalho sempre esteve à frente
do sucesso, que hoje se apresenta a olhos vistos. Tornou-se, nesse
período, uma referência nacional no planejamento, na coordenação e
fiscalização de programas de produção, de saúde e de defesa
sanitária animal e vegetal.

Como já dissemos no requerimento que apresentamos para os fins
desta homenagem, o IMA está em praticamente todo o território
mineiro, com 520 unidades, sendo 17 delegacias regionais, 189
escritórios seccionais e 314 escritórios municipais, cuidando,
específica e prioritariamente, da vigilância sanitária animal e vegetal.
Seu trabalho visa municiar o produtor rural de instrumento capaz de
combater doenças que possam atingir a pecuária e a agricultura
estaduais. Em outras palavras, as atividades do IMA, além da
assistência técnica e da fiscalização que exerce, consistem,
basicamente, em informar, formar e agir para que Minas tenha um
plantei animal de qualidade sanitária confiável, segurança alimentar
em seus produtos agrícolas, atingindo o nível de aceitação interna e
internacional de nossa produção agropecuária.

Para cumprir seus objetivos, o Instituto realiza atualmente inspeção
em 500 estabelecimentos industriais de carne e leite, além de exercer
rígido controle sobre a utilização dos agrotóxicos, com ação
fiscalizadora em 2.300 estabelecimentos comerciais.

Não é tarefa fácil esse trabalho que o IMA realiza, numa base
territorial comparável à da França. Além disso, sabemos que, com
toda a colaboração dos produtores rurais, principais interessados na
melhoria da qualidade de seus produtos, a introdução de novas
tecnologias de controle sempre encontra natural resistência.

E verdadeira a assertiva do saudoso Prof. Mário Simonsen de que a
vida de um administrador público é 10% destinada ao trabalho técnico
e 90% destinada a impedir que outros destruam esse trabalho.

Mas a parceria IMA-produtor rural tem superado as barreiras e
resistências. Nosso Estado conta, hoje, com três importantes
instrumentos para a valorização dos produtos do seu agronegócio,
setor da economia que gera uma receita anual de
R$30.000.000.000,00. Esses instrumentos são os certificados de
origem e qualidade dos produtos agropecuários, CERTMINAS, do
café, CERTICAFE, e dos produtos da bovinocultura, CERTIBOV.
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Esses certificados constituem um diferencial para o produto mineiro
no mercado nacional e internacional, cada vez mais regido pelo
binômio qualidade e segurança alimentar.

E essa atividade do IMA coincide exatamente com a diretriz central
da última sessão do Comitê Internacional da Organização Mundial de
Saúde Animal, realizada de 26 a 31 de maio, em Paris, com
representantes de 158 países que fazem parte da organização,
inclusive o Brasil.

A principal decisão do comitê é a adoção de normas mundiais no
domínio da saúde animal, principalmente para sua aplicação no
comércio internacional. E esses certificados expedidos pelo IMA estão
em plena sintonia com as normas internacionais, assegurando o
acesso de produtos agropecuários de Minas ao mercado mundial.

E ampliando o horizonte da atividade desenvolvida pelo IMA, ou
seja, colocando-o na dimensão da economia geral, vemos que o
Instituto se insere numa cadeia que produz efeitos diretos e indiretos
de ampla repercussão econômica e social. Entre eles, podemos
mencionar o da segurança alimentar, o da saúde pública, a geração
de emprego, o aumento da produtividade, a geração de excedentes
exportáveis, o desenvolvimento tecnológico e a expansão do
agronegócio.

Esses fatores ganham outra amplitude quando consideramos que,
hoje, o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, é o
segundo maior produtor de carne bovina e o quinto maior mercado
consumidor mundial. Minas, nessa referência, além de ocupar o
primeiro lugar na produção agropecuária brasileira, liderando a
produção de café, com 20 milhões de sacas na safra 2002-2003,
ocupando a mesma liderança na produção de leite e de vários outros
produtos, conta com o segundo maior rebanho bovino do País, com
21 milhões de cabeças. E também o terceiro maior produtor nacional
de carne e couros e se apresenta como o quarto maior rebanho suíno
e produtor de carne suína no Brasil.

Para termos idéia da vitalidade da agropecuária mineira, apenas
neste trimestre - maio, junho e julho -, estão sendo realizados, em
centenas de cidades mineiras, 407 eventos do setor, entre feiras,
exposições, concursos e leilões, muitos deles contando com o apoio e
a promoção do próprio IMA.
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Nesses primeiros dez anos, a grande conquista do IMA foi, sem

dúvida, a vitória contra a febre aftosa, obtida com a parceria de
diversas instituições públicas e do setor privado. Nosso Estado
obteve, nos anos de 2000 e 2001, o reconhecimento de seu território
como área livre de febre aftosa pela Organização Internacional de
Epizootias, a mesma que patrocinou o recente congresso de Paris a
que fizemos referência.

Conseguiu, ao mesmo tempo, o reconhecimento pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento como área livre de peste suína
clássica. Com esses avanços, hoje, Minas já exporta uma significativa
quantidade de carne suma para a Rússia e a própria Argentina,
preparando-se para conquistar novos mercados no mundo.

E esse trabalho de campo que permitiu ao Brasil, no ano passado,
uma receita cambial de US$2.600.000.000,00 com a exportação de
carne bovina, suma e de frango. Hoje, exportamos suínos e de
frangos para mais de 90 países.

Mas, atrás de todo esse cenário de avanços e conquistas, impõe-se
considerar uma questão crucial, que o Brasil precisa resolver para
construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Refiro-me à
função social da terra. A economia brasileira, por sua dinâmica
própria, está transformando rapidamente o meio agrícola e a
sociedade rural. Isso resulta do processo de modernização
tecnológica e dos novos parâmetros criados pelo mercado interno e
pelas exigências do comércio exterior.

Sabemos que importantes setores da agropecuária brasileira, tendo
em Minas um papel destacado, já estão mecanizados, usam insumos
químicos e adotam métodos modernos de gestão empresarial.

Mas precisamos levar à frente, para assegurar uma democracia
duradoura e aberta a novos atores sociais, o processo de reforma
agrária no País. Esta supõe, por sua vez, um grande esforço de
formação, de medidas de apoio técnico em favor das famílias
instaladas. E esse processo precisa incorporar 5 milhões de pequenos
proprietários, que permanecem à margem dessa acelerada
transformação da agricultura brasileira.

Nesse sentido, considero oportuno registrar o papel inovador e
transformador que vem realizando o Instituto de Terras de Minas
Gerais - o ITER-MG -, criado pelo Governador Itamar Franco em

rÀ



655
dezembro de 2001.

Além do programa de titulação de terras, agora totalmente
informatizado pela PRODEMGE e, portanto, de execução muito mais
ágil, os projetos de assentamento em curso beneficiam mais de 4 mil
famílias, com direito a plantar, colher e comercializar seus produtos.

Em vez da mera cesta básica que tinham do Governo Federal, como
forma de sustento, essas famílias, com a ação direta do ITER-MG,
contam agora com verdadeiras medidas de apoio, como o "kit" de
segurança alimentar e o fornecimento de ferramentas, sementes,
adubos e outros insumos, além de pequenos animais para procria,
possibilitando-lhes uma sobrevivência digna.

O mais relevante nesse processo que o Governo Itamar Franco
desenvolve é o tratamento político dado à questão da terra. O
Governador interveio pessoalmente quando havia conflito. Todos os
casos de desocupação em cumprimento de liminares foram
negociados pacificamente, respeitando os direitos humanos e a
cidadania no campo.

E é determinação do Governador Itamar Franco, como no exemplo
dado no caso dos 1 .600ha de terras devolutas do Município de
Maxacalis, de que todas as áreas devolutas de Minas Gerais que não
estejam cumprindo sua função social deverão ser destinadas a
assentamentos rurais. E quem ordena fazer isso é a Constituição
Federal. E, somente em nosso Estado, senhoras e senhores, existem
11 .000.000ha de terras devolutas, enquanto 5 mil famílias
permanecem acampadas. Seria preciso dizer algo mais?!...

No campo da reforma agrária, Minas tem demonstrado, pois, que
sabe fazer diferente, apostando na cidadania e no resgate dos direitos
do homem do campo. Esse é o grande diálogo político nacional que
precisa ser aberto, sem radicalismos ou confrontações de nenhuma
ordem. Mas é preciso saber o que fazer e como equacionar essa
delicada operação de engenharia política da terra no Brasil. Minas
mostra que sabe e faz a política agrária de que o Estado precisa e
todo o País necessita.

Com estas esperanças e com a convicção de que essa
democratização de oportunidades se estenderá a parcela cada vez
maior da gente do campo, saúdo o IMA como modelo e referência
para a construção desse futuro melhor que merece o povo de Minas e
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a sociedade brasileira.

Congratulo-me com seus dirigentes, com seus técnicos, com seus
servidores, no papel que exercem de fiscais da defesa agropecuária,
com o orgulho de contribuir para aquilo que a sociedade exige: maior
oferta de alimentos, criação de oportunidades de emprego e
excedentes exportáveis, renda e qualidade de vida para o povo
mineiro.

Neste décimo aniversário, que o IMA seja emblema da agropecuária
mineira. E que esta se torne, cada vez mais, exemplo para toda a
economia nacional, sempre com o selo de qualidade do Instituto
Mineiro de Agropecuária! Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - A partir deste instante, será exibido um vídeo institucional

produzido pelo IMA.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Célio Gomes Floriane
Exmos. Srs. Deputado João Batista de Oliveira, grande amigo do

setor agropecuário mineiro; Dr. Fernando Cruz Laender, Dr. Jairo
lsaac, Diretor Superintendente do SEBRAE-MG - entidade que é
exemplo em todo o País e cujo exemplo maior está neste Estado -, um
grande parceiro do IMA em todas as atividades desenvolvidas em
Minas Gerais, principalmente na campanha, realizada no ano
passado, de valorização do café, no Concurso Prosa e Verso e na
campanha educativa que está sendo realizada este ano, de
valorização do café e do leite, dupla que alimenta a vida; Diretores do
IMA, Dr. Altino Rodrigues Neto, Dr. Itamar Coelho e Dr. Hélio
Junqueira; Dr. Marcílio Magalhães de Oliveira, Presidente do
Conselho Regional de Medicina Veterinária; Dr. João Batista, Diretor
da EMATER; caros servidores do IMA, senhores e senhoras, em
várias oportunidades comparecemos à Assembléia Legislativa para
participar das atividades desta Casa, que constitui sustentáculo e
instrumento para o maior desenvolvimento de nosso Estado. O
trabalho aqui desenvolvido, em apoio à campanha estadual de
erradicação da febre aftosa, que resultou no reconhecimento de todo
o território mineiro, pela Organização Internacional de Epizootias,
como área livre de febre aftosa, foi importante e imprescindível. A
participação efetiva da Assembléia nessa campanha contribuiu para
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que tivéssemos grande avanço e abríssemos nosso leque de
possibilidades, como foi visto no vídeo, que mostra o Estado
exportando carne bovina, leite e queijo para a China, Argélia, Japão e
vários outros países. A erradicação da febre aftosa foi realmente uma
grande conquista, que queremos dividir com todos os que
participaram desse esforço, em que a Assembléia Legislativa teve
papel fundamental.

Nesta Assembléia, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial é um exemplo de atuação. Seu Presidente, o Deputado
João Batista de Oliveira, é um baluarte na defesa dos interesses da
agropecuária e do agronegócio mineiros. Como exemplo, citamos
alguns trabalhos mais recentes: a lei que dispõe sobre a inclusão do
café na merenda escolar, ação pioneira de Minas, que está sendo
copiada por outros Estados, foi um trabalho iniciado nesta Casa. Outra
lei é a que introduz mudanças na estrutura tributária da cadeia
produtiva do leite, em benefício de todos os produtores mineiros.
Minas é o maior produtor de leite do Pais. Em face das dificuldades
vividas pelo setor, foi elaborada uma lei que viabilizou uma nova
estrutura tributária, com uma série de benefícios para os produtores
mineiros; uma lei que dispõe sobre o processo de produção do queijo-
de-minas artesanal; um projeto de lei que determina a inclusão, nas
embalagens dos cafés produzidos no Estado, de informações ao
consumidor sobre espécie, percentual de mistura, classificação e
ponto de torra (estas são informações vitais para que o consumidor
tenha um produto saudável e uma bebida apreciável); e uma lei
estabelece o padrão de identidade e as características do processo de
elaboração da cachaça artesanal de Minas. Outras leis serão citadas
a seguir.

Lei que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa
sanitária animal durante a realização de rodeio: Minas tem uma série
de eventos agropecuários que contam com a realização do rodeio.

Lei que estabelece nova política florestal e de proteção à
biodiversidade para o Estado: alguns exemplos de trabalhos recentes
mostram o que a Assembléia vem desenvolvendo nesse sentido. Por
ocasião do aniversário do IMA, queremos parabenizar esta
Assembléia pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol do
agronegócio mineiro.
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Fazemos alguns agradecimentos, iniciando pelo Secretário

Paulino Cícero de Vasconcelos, representado pelo Dr. Fernando Cruz
Laender; com sua competência, é o grande animador do sistema da
agricultura, sendo entusiasta no que tange ao desenvolvimento do
setor agropecuário do Estado. O grande trabalho realizado pelo IMA
conta com o imprescindível apoio da Secretaria de Agricultura.

Queremos agradecer a todos que colaboraram para que os
resultados apresentados nesse vídeo fossem alcançados.
Agradecemos em nome de todos os servidores do IMA, porque, no
próprio vídeo, foi mostrada a dedicação, o denodo, o empenho dessa
família que é o IMA. Agradecemos a todos que se associaram ao IMA,
possibilitaram essa série de resultados apresentados e contribuíram
para que, nesses dez anos, o IMA adquirisse todo esse conceito, cada
vez mais forte, de um órgão importante, que tem credibilidade.

Queremos agradecer, de maneira especial, ao Deputado Alberto
Pinto Coelho, cujo nome não citei no início, pelo grande trabalho que
vem realizando como Vice-Presidente desta Casa. V. Exa. fez um
pronunciamento que foi uma verdadeira aula sobre a importância do
agronegócio mineiro. Dispensa qualquer comentário maior a
importância do agronegócio. Ficamos felizes de ver um Deputado de
origem urbana com visão, conhecimento e sensibilidade para o
agronegócio. Temos, no agronegócio, a grande alternativa do País. E
o grande caminho. Como o próprio Deputado frisou, a balança
comercial deste ano apresentou superávit de US$2.600.000.000,00
porque a balança comercial do agronegócio apresentou superávit de
US$18.000.000.000,00. Se não fosse a balança comercial do
agronegócio, teríamos um déficit de aproximadamente
US$15.300.000.000,00. Essa é a grande sustentação do País, a
grande alternativa. O País tem vocação, tradição, potencial; tem, no
agronegócio, o seu grande caminho. Ficamos muito felizes de ver esta
Assembléia demonstrando toda essa sensibilidade e conhecimento
sobre o agronegócio. O pronunciamento do Deputado Alberto Pinto
Coelho deixa-nos envaidecidos e orgulhosos de ver um Deputado
conhecendo e sabendo defender esse importante setor.

Agradecemos ao Deputado em meu nome e no de todos os
servidores do IMA. Estamos imensamente gratos por essa
homenagem. Desejamos que V. Exa. continue esse líder fantástico de
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Minas Gerais, esse Deputado atuante e tenha muito sucesso na
vida pessoal. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Célio Gomes

Floriane, Presidente do IMA, de placa alusiva a esta homenagem, com
os seguintes dizeres: (- Lê:) "Presente em quase todo o território
mineiro, o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - desenvolve
trabalho que culminou com o reconhecimento internacional aos
produtos de origem animal fabricados em Minas Gerais. A
homenagem do Poder Legislativo Estadual ao IMA pelos relevantes
serviços prestados ao nosso Estado. Deputado Antônio Júlio"

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, teremos o prazer de ouvir dois
integrantes da Orquestra de Baile da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, que apresentarão as músicas "My Way", imortalizada
por Frank Sinatra, e "Insensatez", de autoria do maestro Tom Jobim.
Aos dois, manifestamos, antecipadamente, os nossos
agradecimentos.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Rodando pelo Estado, com a Comissão da CPI do

Preço do Leite, que se reuniu em várias cidades, com mais de 200
sindicatos, certa vez fui cumprimentar os convidados e procurei pelo
representante do IMA. Quando o encontrei, perguntei-lhe: "Você é o
representante do IMA?". Respondeu-me: "Não queria me gabar, mas,
já que o senhor falou, sou eu mesmo". Assim, gostaria de registrar, ao
final da reunião, a imagem do IMA em sua luta heróica. Na
erradicação da febre aftosa, o IMA não usou do poder de polícia, mas
do poder de conquista. Deixaremos isso de legado para as futuras
gerações. Antigamente, o produtor comprava vacina e jogava fora. O
IMA, então, conquistou os produtores. Quando a carta de vacina não
chega, não é o IMA que corre atrás, mas o produtor. Essa mudança
de mentalidade fará o futuro do agronegócio em Minas Gerais.
O IMA, abrindo mão do seu poder de polícia, trabalhou

afetuosamente na conquista do coração e da consciência dos
produtores do Estado. Antigamente, os produtores compravam vacina
e jogavam fora. Vacinava-se "para inglês ver" conforme o dito popular.
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Hoje, vacina-se para inglês aplaudir, graças à ação vitoriosa e
heróica do IMA. A Presidência manifesta os seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões especiais de segunda-feira, dia 10, às 8h30min, às 14h30min
e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

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

CONSTITUIÇÃO N°81/2002
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de maio

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e João Pinto Ribeiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, 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. O Presidente
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão, transfere a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente,
Deputado Alberto Bejani, e apresenta requerimento solicitando sejam
convidadas autoridades relacionadas com a matéria para
apresentarem subsídios ao relator. Submetido à votação, é aprovado
o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, informa que os membros
serão convocados, mediante edital, para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Finto Ribeiro - Ermano Batista.

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia cinco de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
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ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Meio, Luiz
Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adeimo Carneiro Leão,
Miguei Martini, Paulo Piau e Bené Guedes. 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 a ouvir convidados em debate sobre
os gastos com a remuneração da administração superior da ADEMG e
com a manutenção e conservação dos estádios, bem como a obter
esclarecimentos sobre denúncia de possível irregularidade na
contratação do escritório Silva e Araújo Advogados Associados por
esse órgão. Comunica, ainda, o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Jerson Kelman, Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Aguas; Elvécio Lucas de Bastos Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, e da Sra.
Elizabeth Matos de Menezes, da Gerência do Programa de
Alimentação Escolar, publicados no "Diário do Legislativo" de
30/5/2002; e do Sr. Milton Teixeira Carneiro, Diretor de Construção do
DER-MG; e o Boletim informativo do Tribunal de Contas da União
referente ao mês de maio de 2002. 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 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.63912001 na forma

do vencido no 1° turno (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.972/2002
(relator: Deputado Ivair Nogueira) e 1.976/2002 (relator: Deputado
Luiz Fernando Faria). O Projeto de Lei Complementar n° 45/2001 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei n° 2.021/2002 é
convertido em diligência à COPASA-MG, por determinação do
Presidente da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Mauro
Lobo, em que solicita sejam convidados os Secretários do
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Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda para
demonstrarem e avaliarem, perante esta Comissão, o cumprimento
das metas fiscais para o 1° quadrimestre de 2002, bem como para
prestarem esclarecimentos sobre as metas fiscais para o exercício de
2003 e informações sobre a situação fiscal do Estado. Logo após, é
lido o parecer do Deputado Luiz Fernando Faria sobre o acordo
celebrado entre o Estado e a Cia. Vale do Rio Doce, relativo à
extinção de demandas judiciais da Fazenda Pública Estadual, no qual
conclui que o acordo não extrapolou os limites legais e que inexiste
prática de comportamento lesivo ao erário que demande a proposição
de projeto de resolução que vise sustar os atos normativos do Poder
Executivo, razão pela qual se impõe o arquivamento do processo". Na
fase de discussão, é concedida vista da matéria ao Deputado Antônio
Carlos Andrada. Em seguida, a Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir convidados que discorrerão sobre matéria objeto da
apreciação desta Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Flávio
Anielo Modenesi, Presidente da ADEMG; Paulo Sanderson Gil Nunes,
Assessor da ADEMG; Fernando Ladeira Aragão, Diretor Financeiro e
Administrativo da ADEMG; Arlindo Aires, Chefe de Gabinete da
ADEMG, e José Luís Freitas Silva, Sócio-Diretor da Silva e Araújo
Advogados Associados, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra aos Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Miguel Martini, autores do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. 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.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Ivair Nogueira -

Rêmolo Aloise.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 8712002

As nove horas do dia dez de junho de dois mil e dois, comparecem
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na Câmara Municipal de Montes Claros os Deputados Anderson
Adauto, Elaine Matozinhos e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Arlen
Santiago, Carlos Pimenta, Gil Pereira e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Anderson Adauto, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
em audiência pública, a pedido do Deputado Sargento Rodrigues, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002 e os demais projetos
em tramitação na Assembléia relacionados com seu tema. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficio do Cel.
PM Mauro Gregório da Silva, Comandante da 38 Região da PMMG, de
Montes Claros, no qual apresenta sugestões referentes à questão da
segurança pública. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Anderson Adauto, em que solicita seja realizada audiência pública em
Uberlândia, em 21/6/2002, às 15 horas, com o mesmo objetivo da
presente audiência. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir convidados que discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-
se a presença dos Srs. Sued Botelho, Vereador à Câmara Municipal
de Montes Claros e representante do Presidente desta; Sub. José de
Jesus Felício, representante do Comandante da 2 a Cia. Independente
de Bombeiros Militar de Montes Claros; Walter Suzart, Delegado de
Vigilância-Geral da 88 Delegacia Regional de Segurança Pública -
DRSP - , de Montes Claros; Francisco Monteiro de Freitas, Delegado
Regional da 8 DRSP; Valdeci Pereira, Prefeito Municipal de Cristália;
e Ronald Couto, Diretor do Centro de Ciências Sociais da
UNIMONTES, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, na Câmara Municipal
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de Varginha, em 14/6/2002, às 9 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2002.
Anderson Adauto, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Elaine Matozinhos.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS
CARVOARIAS

Às quinze horas e quinze minutos do dia doze de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto e Márcio
Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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 apreciar
o relatório final dos trabalhos e passa a palavra à relatora, Deputada
Elbe Brandão, para a leitura de seu relatório. A relatora solicita a
distribuição em avulsos do seu relatório, sendo marcada nova reunião,
para apreciação do relatório, no dia 13 de junho, às 14h30min. Não
havendo mais nada a tratar, 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, 13 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Márco Régis -

Bilac Pinto - Márcio Cunha - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar.



665
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.384/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

A Deputada Maria Olívia, por meio do Projeto de Lei n° 1.384/2001,
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Central São
Carlos Borromeu da SSVP de Lagoa da Prata, com sede nesse
município.

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
O Conselho Centra! São Carlos Borromeu da SSVP de Lagoa da

Prata tem por finalidade a prática da caridade cristã pela assistência
social; assim, orienta e assiste famílias necessitadas, por meio das
Conferências Vicentinas e dos Conselhos Particulares a ele
subordinados, fornece-lhes gêneros alimentícios, roupas,
medicamentos e auxílio para moradia.

Anima, coordena e fiscaliza, também, as atividades dos Conselhos
Particulares e das Obras Unidas de sua área de atuação e examina os
relatórios das Unidades Vicentinas que lhe são vinculadas.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

1.384/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.909/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.90912001, de iniciativa do Deputado João Leite,

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Portadores de Deficiências Visuais e Associadas - APADV -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Deficiências

Visuais e Associdas tem por objetivo a integração dos portadores de
deficiência visual na sociedade. Para tanto, incentiva a pesquisa e o
estudo de técnicas e ações que dinamizem a socialização dessas
pessoas, pois, somente dessa forma, poderão exercer a cidadania e
adquirir autonomia.

Em vista da relevância do trabalho desenvolvido pela entidade,
entendemos ser pertinente e merecido o título de declaração de
utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

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

1.909/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.06212002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar a denominação de Deputado Euclides Pereira
Cintra ao trecho da Rodovia MG-173 que liga o Município de
Paraisópolis à BR-459.
A proposição foi inicialmente encaminhada à Comissão de
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Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal nos termos em que foi redigida, vindo agora a este órgão
colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O ex-Deputado Euclides Cintra, nascido em Brasópolis, Sul de

Minas Gerais, deixou um legado de obras, ao longo de sua vida, nas
funções de advogado, professor, jornalista e Vereador, vindo coroar
essa trajetória de honradez e idoneidade moral sua eleição para
Deputado Estadual, quando exerceu, nesta Casa, nove mandatos
eletivos, com início na 3 a Legislatura, de 1951 a 1955, até a 1 o
Legislatura, de 1983 a 1987, pelos partidos PTB, Arena, durante o
período em que estivemos sob regime militar, PDS e PFL.

Indubitavelmente, foi um homem que obteve grande destaque no
meio político, fato que o deixa até hoje na lembrança do povo sul-
mineiro, como uma personalidade que, no exercício de suas
atividades políticas, revelou seriedade e comprometimento com a
preservação dos valores de nosso Estado.

Falecido em 18/9/2001, Euclides Cintra também mereceu a justa
iniciativa da Câmara Municipal de Itajubá, que, no intuito de perpetuar
sua memória, aprovou por unanimidade requerimento do Deputado
autor do projeto de lei em análise, que propõe agraciar essa brilhante
personalidade emprestando seu nome à estrada que liga o Município
de Paraisópolis à BR-459, trecho sob a responsabilidade da iga CIRO
- Itajubá, do DER-MO.

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

2.062/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Dinis Pinheiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.082/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em pauta visa a declarar de utilidade pública o Aeroclube de Poços de
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Caldas, com sede nesse município.

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VI, c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Aeroclube de Poços de Caldas tem por objetivo o ensino e a

prática da aviação civil, de turismo e desportiva em todas as suas
modalidades, além de representar os segmentos envolvidos com a
aviação perante os poderes públicos e as entidades privadas,
pugnando pelos seus interesses.

Também auxilia os poderes constituídos do município, em missões
de emergência, prestando socorro e proteção à comunidade.

Pela importância que representa o trabalho da entidade, justo e
meritório se faz o título que se lhe pretende outorgar.

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

2.082/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2002.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.140/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.140/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
visa declarar de utilidade pública a Associação Olímpica
Campanhense, com sede no Município de Campanha.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo
com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Olímpica Campanhense, fundada em 18/6/88, tem por

WA
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finalidade difundir o civismo e a cultura física, valorizando
principalmente a Olimpíada Campanhense, que engloba a maioria das
modalidades esportivas amadoras.

Também implementa atividades de cunho recreativo, social, cultural
e educativo, uma vez que coloca seus associados em contato com os
vários eventos dessa natureza promovidos no município.

Pela importância do trabalho desenvolvido pelo estabelecimento,
entendemos ser meritório declará-lo de utilidade pública.

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

2.140/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.150/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Simbólica Waltair Sabino, com sede no
Município de Volta Grande.

O exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça resultou em parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado apreciar conclusivamente o projeto, nos termos dos arts.
103, 1, "a", e 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida loja maçônica é pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, federada ao Grande Oriente do Brasil, jurisdicionada ao
Grande Oriente de Minas Gerais e foi regularizada em 1°/2/92.

Seu objetivo principal é a prática desinteressada da beneficência e o
incentivo à instrução e à cultura, sem deixar de observar o anseio pelo
aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade, pelo
cumprimento do dever e pela investigação constante da verdade,
proclamando os princípios gerais da maçonaria.

Destarte, entendemos justa a intenção de se lhe outorgar o título
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declaratório de utilidade pública, como forma de reconhecimento
pelo seu trabalho em prol da melhoria da qualidade de vida.

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

2.150/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.151/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Wanderley
Ávila, visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica União
Diamantinense, com sede no Município de Diamantina.

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

Fundamentação
A entidade mencionada desenvolve atividades de natureza

educativa e cultural, sem fins lucrativos, segundo os tradicionais
princípios da maçonaria. Também é relevante mencionar que, além de
coordenar projetos junto a órgãos governamentais com o objetivo de
prestar maior assistência à comunidade no combate à fome e à
pobreza, incrementa ações para o aperfeiçoamento moral, espiritual,
intelectual e social da humanidade.

Pelos trabalhos empreendidos, que redundam em benefícios para os
cidadãos, a instituição se torna merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

2.15112002 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Luiz Menezes. relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.152/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n.°

2.152/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Marmelópolis.

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
O Conselho Particular Vicentino, da Sociedade de São Vicente de

Paulo, tem por finalidade ajudar e abrigar quantos necessitem,
principalmente os pobres desamparados e os que, envergonhados,
não se socorrem da caridade pública. Com sua iniciativa, não faz
distinção. Assim, promove pessoas à margem da sociedade,
soerguendo-as para uma vida mais promissora.

Pelos princípios que o norteiam, ele se torna merecedor do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somospela aprovação do Projeto de Lei n°

2.152/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.153/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dilzon Meio, visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais da
Comunidade Coqueiros, com sede no Município de Coqueiral.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade tem por finalidade precipua a adoção de tecnologias que

visem a aumentar a renda com a exploração agropecuária, prestando
assistência aos que se encontram desprovidos de recursos e
realizando obras e melhoramentos.

Promove, dessa forma, o aumento da renda e da produtividade
local, bem como o desenvolvimento comunitário.

A relevância dos serviços oferecidos pela Associação nos leva a
conceder-lhe título declaratório de utilidade pública.

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

2.153/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.154/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Varginha.

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 Sociedade Civil Nossa Senhora do Rosário, de natureza civil,

beneficente, tem por finalidade promover o ensino, de acordo com a
legislação do País; impulsionar estudos relacionados com múltiplos
problemas sociais, visando encontrar soluções para eles; trabalhar em
favor da recuperação da saúde de viciados, especialmente alcoólatras
e drogados, de modo a reajustá-los à vida comunitária; atender às
demandas sociais existentes em seu território, amparando as famílias
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carentes, os deficientes e os idosos, assegurando-lhes condições
dignas de vida.

Para a consecução de suas finalidades, a instituição poderá criar
departamentos especializados e grupos de trabalho dentro de seu
território.

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°

2.154/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No
2.155/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei
em causa visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Corinto, com sede nesse
município.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo manter e criar unidades

especializadas na educação de excepcionais, compreendendo sua
habilitação, reabilitação e inserção na sociedade. Além das atividades
exercidas no estabelecimento de ensino, promove o desenvolvimento
de tarefas em outros locais, como colônias de férias e clubes. Realiza,
também, importante trabalho de orientação e esclarecimento à
sociedade e aos pais sobre a conduta que se deve adotar para com
os portadores de deficiência.

Dessa forma, julgamos meritória a sua declaração de utilidade
pública.

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

2.155/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.162/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Kemil Kumaira, por meio do Projeto de Lei n.°
2.162/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Vila São João e Adjacências, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

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 Comunitária do Bairro Vila São João e Adjacências

tem por finalidade proteger a saúde da família. Para tanto, incentiva o
aleitamento materno e promove campanhas de combate a doenças;
combate a fome e a pobreza, incentivando a produção de alimentos;
incrementa atividades de saneamento básico, habitação, comunicação
e eletrificação; representa a comunidade junto a órgãos públicos e
privados; trabalha pelo desenvolvimento da agricultura por meio da
integração com órgãos afins que visem ao aumento da produção e
produtividade e ao bem-estar dos moradores dos bairros onde atua.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somospela aprovação do Projeto de Lei n°

2.162/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 369a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta  ta Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 2.230 a 2.235/2002 - Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, João Paulo (2) e Sargento Rodrigues - Proposição Não
Recebida: Projeto de lei da Deputada Maria José Haueisen -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves e
Sávio Souza Cruz (2) - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre Indicação de Membros do Conselho Estadual de
Educação - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados DaInio Ribeiro Silva, João Paulo (2) e Sargento Rodrigues;
deferimento - 2 a Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão
e Votação de Proposições: Chamada para verificação de quórum;
inexistência de quórum para votação; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de quórum para votação de propostas de
emenda à Constituição e de projetos delei complementar - Votação,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.77412001; discursos dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Mauro Lobo, Rogério Correia, Amilcar
Martins, Alencar da Silveira Júnior, Elaine Matozinhos, Dalmo Ribeiro
Silva, Sebastião Costa, Márcio Cunha, Carlos Pimenta, Fábio Avelar e
Marco Régis; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação
das Emendas n

o
s 2 a 13; aprovação; votação da Emenda n° 1;

rejeição; declaração de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 3312000; encerramento da discussão -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.434/2001; aprovação
com a Emenda no 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.950/2002; encerramento da discussão; aprovação na forma do
Substitutitvo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 2.00312002; apresentação do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
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substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.155/2000; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.160/2000; apresentação da Emenda n° 3; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Educação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.679/2001;
aprovação na forma do vencido em 1 1 turno, com a Emenda n° 1 -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.865/2001; requerimento do Deputado Antônio
Andrade; discursos dos Deputados Dilzon Meio e Rogério Correia;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de
Lei n° 1.934/2002; aprovação - Y Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - lvo José - Ohnto Godinho -

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

P Pane
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Cabo Morais, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Conselheiro José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas,

encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.149/2002,
da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, solicitando a fixação de uma data para que a autoridade
policial possa ter acesso ao material de que dispõe a Comissão
Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças
e Adolescentes.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, (3),
encaminhando informações relativas à Comissão Especial dos
Servidores Designados; prestando informações referentes ao Projeto
de Lei n° 2.026/2002 (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.026/2002.);
encaminhando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.130/2002
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.13012002.).

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Assuntos Municipais,
prestando informações relacionadas aos Projetos de Lei n

o
s 1.742 e

1.897/2001, 1.986, 2.018 e 2.045/2002. (- Anexe-se aos Projetos de
Lei nos 1.742 e 1.897/2001, 1.986, 2.018 e 2.045/2002.)

Do Vereador Northon Neiva Diamantino, Presidente da Câmara
Municipal de Teófilo Otôni, pedindo seja colocado na pauta o Projeto
de Resolução n° 2.083/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Resolução n°
2.083/2002.)

Dos Srs. Eduardo Carvalho, Rovilson Venturelli, Vicente de Paula
Ferreira dos Santos, Dirlei José Prates e Geraldo Gonçalo Chaves,
Presidentes das Câmaras Municipais de Timóteo, Andradas, Bicas,
Sabará e Pitangui, respectivamente, encaminhando moções de apoio
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ao Projeto de Lei n° 2093/2002, do Deputado Edson Rezende, que
extingue a taxa de licenciamento de veículos, as quais foram
aprovadas por essas Casas a partir de propostas dos Vereadores
Sérgio Mendes (Timóteo), Rovilson Venturelli (Andradas), Amarildo
José Mayrinck (Bicas), Argemiro Afonso Ramos (Sabará), Ronaldo de
Moraes Valério e lole de Freitas Barcelos Abreu (Pitangui). (- Anexem-
se ao Projeto de Lei n°2.093/2002.)	-

Dos Srs. Gilmar Augusto de Oliveira e Esio Antônio dos Santos,
Presidentes das Câmaras Municipais de Espera Feliz e Frutal,
respectivamente, solicitando a intercessão desta Casa a fim de que
seja encontrada uma solução para o movimento grevista dos
profissionais da educação. (- A Comissão de Educação.)

Dos Srs. Balsanufo de Souza e Port írio Roberto da Silva,
Presidentes das Câmaras Municipais de lbiá e Bom Sucesso,
respectivamente, encaminhando manifestos dos professores
estaduais desses municípios e solicitando a intercessão desta Casa a
fim de que seja encontrada uma solução para o movimento grevista
dos profissionais da educação. (- A Comissão de Educação.)

Dos Vereadores à Câmara Municipal de Itanhandu, solicitando, a
partir da aprovação de proposta do Vereador Gilberto Fonseca Pinto,
o apoio desta Casa às reivindicações dos professores estaduais em
greve. (- A Comissão de Educação.)

Dos Vereadores à Câmara Municipal de Guaxupé, solicitando a
intercessão desta Casa a fim de que seja encontrada uma solução
para o movimento grevista dos profissionais da educação. (- A
Comissão de Educação.)

Do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG
(2), encaminhando esclarecimentos com relação aos Requerimentos
nos 2.066 e 2.765/2001, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Lêda Domingos Alves, Superintendente Regional da Receita
Federal, prestando informações referentes a requerimento do
Deputado Irani Barbosa, em que solicita, por meio do Ofício n°
744/2002/SGM, os nomes dos sócios da empresa Administração de
Terminais S.A. - ADTER.

Do Sr. Darly Alves, Vereador à Câmara Municipal de Governador
Valadares, denunciando o péssimo estado da MG-367 e
encaminhando manifesto. (- A Comissão de Transporte.)
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Do Cel. PM Severo Augusto da Silva Neto, Chefe do Estado-

Maior da PMMG, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n°2.723/2001, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral - PV Gutierrez,
da Caixa Econômica Federal, encaminhando informações referentes
aos Contratos de Repasse n

o
s 117977-70, 118242-07, 134786-13,

121650-10, 127295-36, 127293-17, 127291-90, 127294-21, 127296-
40, 127292-03 e 121635-19. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Dos Srs. Francisco Eustáquio Rabello, do SINDEPO, e Orlando
Antunes de Oliveira, da ADEPOLC, registrando, para
acompanhamento e avaliação desta Casa, que o pensamento do
Comando Militar Estadual é pela formação técnica, haja vista o Curso
Técnico de Segurança Pública, para ingresso na carreira militar. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Alcemar Pedro de Faria, Presidente do Sindicato Rural de A.
Jequitibá, e outros, tecendo considerações sobre o café na merenda
escolar e apresentando as sugestões que menciona. (- A Comissão
de Política Agropecuária.)

Do Sr. Edward Alvares de Campos Abreu, Chefe do 3 0 Distrito do
DNPM, enviando documentação que menciona, em atenção a pedidos
da CPI da Mineração Morro Velho encaminhados por meio dos Ofícios
nos 784 e 786/2002/SGM. (- A CPI da Mineração Morro Velho.)

Do Sr. Ivan José Lopes, Delegado de Polícia 1, da Comarca de
Santo Antônio do Monte, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 3.322/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete da Diretoria-
Geral do DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 3.295/2002, do Deputado Ambrósio Pinto.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.261/2002, do
Deputado Ermano Batista.

Do Sr. Alisson Domingues Fernandes, prestando informações
relativas ao Projeto de Lei n° 2.080/2002/SGM, em atenção a pedido
da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.080/2002.)

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG,
encaminhando cópia do "FIEMG Index - Relatório da Pesquisa
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Indicadores Industriais", referente a abril deste ano.

Do Sr. Júlio César Soares, da Associação Ecológica Vale do
Gorutuba, de Janaúba, informando que está sendo construído na
cidade um posto de gasolina, sem serem obedecidas as exigências da
legislação ambiental. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Natália Ribeiro de Almeida, Secretária Executiva do
Sindicato Rural de Governador Valadares, solicitando o envio de
cartilhas da CPI do Preço do Leite, para distribuição.

Do Sr. Thiers Manzano Barsotti, Diretor-Presidente da Ferrovia
Centro Atlântica, encaminhando informações relativas ao Ofício n°
733/2002/SGM, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes, encaminhando
documentos e pedindo ajuda para os pequenos comerciantes. (- A
Comissão de Turismo.)

Do Sr. Marcos Elias de Oliveira, professor, solicitando informações
relativas à história do PT nesta Casa.

TELEGRAMA
Do Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do Supremo Tribunal

Federal, comunicando sentença proferida pelo STF com relação a
ADIN n'2.379.

CARTÕES
Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral, agradecendo votos de congratulações formulados por esta
Casa, a partir de requerimento da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Dionir Dias de Oliveira Andrade, Diretora-Geral da FAZU-
Uberaba, agradecendo o envio do Relatório Final da CPI do Leite.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.230/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade de Defesa do Meio

Ambiente - SODEMA -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Defesa
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do Meio Ambiente - SODEMA.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2002.
Amilcar Martins
Justificação: A Sociedade de Defesa do Meio Ambiente - SODEMA -
com sede no Município de Campo Belo, é entidade sem fins

lucrativos, que tem como finalidade, entre outras, estudar, definir e
propor normas e procedimentos visando a proteção do meio ambiente
e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção da
flora, da fauna e dos recursos naturais indispensáveis à sobrevivência
humana.

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

PROJETO DE LEI N°2.231/2002
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tênis de Mesa,

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

Tênis de Mesa, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Federação Mineira de Tênis de Mesa, com sede no

Município de Belo Horizonte, encontra-se em pleno funcionamento há
mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais,
no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas.

Por atender a entidade os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.232/2002

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Promoção e
Vida do Bairro Monte Mário, com sede no Município de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Promoção e Vida do Bairro Monte Mário, com sede no
Município de Barbacena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2002.
Edson Rezende
Justificação: A Associação Comunitária Promoção e Vida do Bairro

Monte Mário é uma entidade civil sem fins lucrativos, que exerce um
importante papel social junto à comunidade de Barbacena. Essa
entidade auxilia os moradores do Bairro Monte Mário e região
prestando relevantes serviços de assistência social, orientação e
apoio a gestantes e de acompanhamento de crianças e adolescentes.

A Associação oferece ainda aos moradores, com o apoio de
voluntários, cursos profissionalizantes para jovens e cursos de
alfabetização para adultos, além de auxiliar as crianças em suas
atividades escolares diárias.

A entidade tem-se firmado como uma importante referência na
formação física, moral, intelectual e social dos moradores da região,
sobretudo para as crianças e adolescentes.

Além do exposto, a Associação cumpre os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas à concessão do pretendido título declaratório.

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

PROJETO DE LEI N° 2.233/2002
Disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos clientes, nas

faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As operadoras de cartões de crédito que atuem no Estado

de Minas Gerais ficam proibidas de relacionar, em uma única fatura
mensal de cobrança, despesas efetuadas pelo consumidor e outras
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decorrentes da oferta, pela operadora ou por terceiros, de serviços
ou bens que não tenham sido expressamente solicitados.

Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos serviços
ou bens que tenham sido expressamente solicitados, desde que a
solicitação seja específica.

Art. 2° - O não-cumprimento desta lei será punido na forma do art.
56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, conforme o
disposto em regulamento.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: E comum entre as operadoras de cartões de crédito

incluir, em uma mesma fatura mensal, valores referentes a transações
comerciais efetuadas por seus clientes e outros, decorrentes da oferta
de bens ou serviços.

Embora este possa parecer um procedimento inofensivo aos
consumidores, pois a estes caberia a decisão final de aderir ou não ao
negócio que lhes é proposto, na prática não é o que ocorre.

Detectamos dois inconvenientes perigosos nessa dinâmica de oferta
de bens e serviços. De início, ressaltamos a indução ao erro. Os
consumidores desavisados, que não houverem por hábito conferir os
valores discriminados em suas faturas, acabariam pagando por
serviços que não solicitaram, sem sequer se darem conta de que
estão sendo lesados.

Há ainda outro inconveniente, este muito mais grave do que o
primeiro. E que, embora a princípio a adesão possa parecer
facultativa, caso o consumidor opte pelo pagamento parcial das suas
despesas aquele bem ou serviço que estava sendo ofertado ao cliente
assume a feição de um negócio que a este é imposto, pois, ao definir
o valor parcial que pretende pagar, não há possibilidade de o cliente
excluir do valor total da fatura aquele referente ao negócio que lhe
está sendo oferecido.

A operadora, obviamente, ao computar o pagamento parcial, o
abaterá do valor total da fatura, que tinha sido obtido pela soma total
das despesas efetuadas pelo cliente, acrescido do serviço que lhe foi
oferecido. Essa é uma prática lesiva aos consumidores, a qual
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pretendemos coibir por intermédio do presente projeto de lei, que
preserva a possibilidade de as operadoras de cartões de crédito
continuarem a propor bons negócios a seus clientes.

Não propomos uma ruptura completa com o sistema atual, ou seja, a
proibição pura e simples da oferta de um bem ou serviço, mas apenas
e tão somente instituímos a forma que consideramos apropriada para
que isso ocorra sem lesão dos direitos do consumidor.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador
constituinte de natureza concorrente, podendo ser objeto de
regulamentação por qualquer dos entes da Federação (Constituição
Federal, art.24, VIII). Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada
ao chefe do Poder Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual
a possibilidade de desencadear o processo legislativo.

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

PROJETO DE LEI l'J° 2.234/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Várzea Grande, com sede no Município de Medina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Várzea Grande, com sede no Município de
Medina.

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.
Pastor George
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Várzea Grande, de

natureza civil e sem fins lucrativos, tem sede e foro no Município de
Medina.

Possui por objetivos congregar os esforços de todos para uma ação
criativa no que se refere ao uso das potencialidades da região e à
descoberta e promoção de novos centros de interesse coletivo;
manter e desenvolver a união entre os moradores, congregando-os
em torno das metas estatutárias e da obtenção de respostas para os
problemas comuns, zelando pela manutenção e melhoria da qualidade
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de vida no bairro. Para melhor desenvolver o seu trabalho e, ao
mesmo tempo, legitimá-lo, a Associação atua como interlocutora da
comunidade perante autoridades e órgãos municipais, estaduais e
federais, da administração direta ou indireta.

Com esta iniciativa, desejamos desvelar a importância e relevância
dos serviços sociais prestados pela entidade. Feito isso, permitimo-
nos contar com o apoio dos nobres Deputados para que esta
proposição possa ser aprovada.

- 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° 2.235/2002
Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no

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

Clube, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Vila Nova Futebol Clube é uma alternativa de lazer

para os moradores do Distrito de Lavras Novas, Município de Ouro
Preto. E motivo de reunião dos moradores todos os finais de
semanas, para a prática de esporte. Desenvolve o espírito esportivo,
levando à comunidade divertimento e convivência social.

Dessa forma, o clube preenche os requisitos necessários para ser
declarado de utilidade pública. Para tanto, conto com o apoio dos
meus nobres pares à aprovação deste projeto.

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

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, João Paulo (2) e Sargento Rodrigues.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
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PROJETO DE LEI

Institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instituições bancárias que possuam caixas eletrônicos

para atendimento de seus clientes ficam obrigadas a manter o número
mínimo de um vigilante em cada caixa, pelo tempo integral de
atendimento ao público.

§ l o - Quando em um único posto de atendimento funcionar mais de
um caixa eletrônico, poderá haver apenas um vigilante, desde que
todos os caixas estejam dispostos em um único ambiente.

§ 2° - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos caixas
eletrônicos localizados na parte interna de estabelecimentos
comerciais.

Art. 2 0 - O não-cumprimento desta lei será punido na forma do art.
56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, conforme o
disposto em regulamento.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: A cada dia tornam-se mais comuns os crimes contra

consumidores ocorridos em caixas eletrônicos. Além da violência
contra as vítimas, deparamos com situações novas, resultantes da
ação de quadrilhas especializadas em crimes praticados com a ajuda
de equipamentos eletrônicos. O noticiário policial nos traz cada vez
mais noticias sobre a clonagem de cartões, um método novo de lesar
os consumidores a partir da utilização de equipamentos instalados nos
caixas eletrônicos. Da mesma forma, aumenta o número de
seqü estros- relâmpagos, crime que, embora não seja cometido nos
caixas eletrônicos, tem nestes a fase final de sua execução, onde as
vítimas são coagidas a realizar saques de suas contas correntes, com
grande facilidade para os delinqüentes, em face da completa falta de
segurança.

Cremos, portanto, não haver argumentos que possam se opor ao
mérito da nossa proposta. No tocante aos aspectos técnicos,
acreditamos que nosso projeto é perfeito, na medida em que o tema
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em questão foi definido pelo legislador constituinte como de
natureza concorrente, podendo ser objeto de regulamentação por
qualquer dos entes da federação. Da mesma forma, a iniciativa não foi
reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que assegura ao
parlamentar estadual a possibilidade de desencadear o processo
legislativo.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Chico Rafael.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves e Sávio Souza Cruz (2).
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2 Parte da reunião, com a ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Profs.
Antônio Valadão Cardoso, Diva Chaves Sarmento, Gilson Soares,
Irene de Meio Pinheiro e Magda Mara Assis, para Integrar o Conselho
Estadual de Educação: Pelo BPDP: efetivo - Deputado Sávio Souza
Cruz; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PL: efetivo - Deputado
Eduardo Brandão; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PSDB:
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputada Maria Olívia;
pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado
Cristiano Canêdo; pelo PFL: efetivo: Deputado Paulo Piau; suplente -
Deputado Bilac Pinto. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o ai. 141 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.689/2001;

__-
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nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado João Paulo (2), solicitando a inclusão em
ordem do dia dos Projetos de Lei n os 837/2000 e 1.809/2001; e, nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado SargentoRodrigues, em que solicita que o
Projeto de Lei Complementar n° 41/2001 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

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

Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 55

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que,

somados aos 5 em comissões, perfazem o total de 28 parlamentares.
Não há quórum para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados que,

somados aos 5 em comissões, perfazem o total de 39 Deputados.
Não há quórum para votação de propostas de emenda à Constituição
nem de projeto de lei complementar, mas o há para a apreciação das
demais matérias constantes da pauta.

Votação, em P turno, do Projeto de Lei n° 1.77412001, do Deputado
Sávio Souza Cruz, que estrutura os quadros especiais de pessoal da
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administração pública estadual autárquica e fundacional das
instituições que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas
n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina

pela aprovação do projeto com as Emendas n
o
s 1 e 2, da Comissão

de Justiça, e com as Emendas n
o
s 3 a 5, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, e Emendas n

o
s 3 a 5, da

Comissão de Administração Pública; e, ainda, com as Emendas n os 6
a 13, que apresenta.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

caros colegas, não é a primeira vez que esse projeto entra em pauta.
Embora me pareça que a sua aprovação seja hoje consensual por
parte dos representantes do povo mineiro nesta Casa, salientamos
que tal projeto pretende dar uma perspectiva de manutenção, no
serviço público do nosso Estado, dos quadros ligados à área de
pesquisa científica e tecnológica. Sou egresso do quadro da
Fundação Centro Tecnológico de Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - CETEC -, cujo efetivo de técnicos de nível superior hoje se
encontra reduzido a pouco mais de meia centena de profissionais.
Esse quadro do CETEC é reproduzido, de maneira semelhante, na
Fundação de Meio Ambiente do Estado - FEAM -, no IGA, no IPEM,
na Fundação João Pinheiro, enfim, nos quadros dos órgãos que são
regidos pelo plano de carreira do pesquisador. Algumas emendas,
nesta Casa, estenderam o projeto a todo o quadro da ciência e
tecnologia, já que inicialmente se referia apenas ao pesquisador. No
final da tramitação, algumas emendas tentaram trazer o plano de
carreira para outras categorias que, embora merecedoras, parecia-
nos, naquele momento, um fator impossibilitador de tramitação e
sanção do projeto.

Quero mais uma vez, renovar os agradecimentos, em meu nome e
no dos servidores desses quadros que mencionei, aos Deputados
Elbe Brandão, Paulo Piau, Arlen Santiago, Márcio Kangussu, que
concordaram em retirar as suas emendas para permitir a tramitação
do projeto com maior probabilidade de sanção.

Com essas palavras, termino meu encaminhamento, reiterando a
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solicitação aos nossos pares para que possamos aprovar esse
projeto hoje, em 1 0 turno, e garantir a sua execução após a sanção do
Governador. Acredito na sensibilidade do Governador Itamar Franco
para a área de ciência e tecnologia, tanto é que S. Exa. determinou
que o ano passado fosse considerado o Ano da Ciência e Tecnologia.
A sanção desse plano de carreira poderia representar para o
Governador o fechamento, com chave de ouro, do Ano da Ciência e
Tecnologia. Renovo o apelo e tenho a certeza de que esta Casa
aprovará o projeto, nesta tarde. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
• Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, pessoas presentes nas

galerias e que acompanham atentamente a votação desse projeto,
gostaria de trazer também o meu apoio, sobretudo porque tive a
oportunidade de conviver com os profissionais, com os pesquisadores
das instituições estaduais. Sabemos que essas instituições precisam
passar por um processo de revigoramento e, para isso, é fundamental
que se defina claramente como funcionará esse quadro específico.
Daí a importância dessa lei. Não vem resgatar apenas a necessidade
de oferecer um quadro de carreira para os funcionários desse setor,
mas, muito mais, de criar condições para que as instituições voltem a
executar o trabalho que estão realizando, com muito menos
competência do que anteriormente. E falo competência porque delas
foi tirado o direito de ter o seu quadro completo, necessário para que
se tornem instituições de proa no Estado, que venham atender às
nossas demandas nas áreas de pesquisa, de desenvolvimento
científico e tecnológico.

Como relator desse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, ouvi representantes de várias instituições que
contribuíram para o seu aperfeiçoamento. No meu modo de entender,
esse projeto está de bom tamanho e vai atender aos justos reclamos
da comunidade de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico do
Estado. Peço aos Deputados que aprovemos com unanimidade esse
projeto, que será a primeira arrancada para o soerguimento da área
de ciência e tecnologia no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve, visto

que o fundamental é votarmos esse projeto e aprová-lo ainda hoje, em
20 turno. E evidente que encaminho em nome da Bancada do PT,
favoravelmente ao projeto que cria essa carreira na área de ciência e
tecnologia, em órgãos como FAPEMIG, CETEC, FLJNED, FEAM,
Fundação João Pinheiro e outros, a fim de que esses funcionários
possam ter a carreira e ajudar, ainda mais do que vêm ajudando,
nessa área.

De fato, faltava isso, como falta ainda na área de educação. Os
professores encontram-se em greve, em assembléia, hoje,
esperançosos de que o Governador envie o projeto do plano de
carreira para a educação. Esperamos que essa ação seja global.
Aprovando o projeto de ciência e tecnologia hoje, esperamos que o
Governador remeta, no máximo até amanhã, o outro projeto, para que
possa ser aprovado.

Encaminho favoravelmente à aprovação desse plano de carreira,
desejando que o Governador possa, depois, sancioná-lo, para que os
funcionários possam contribuir ainda mais para o serviço público de
Minas Gerais.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

nome da Bancada do PSDB, apoiamos a aprovação em 1° turno
desse projeto da carreira de ciência e tecnologia. Esse é um
compromisso antigo, tendo em vista nossa trajetória pessoal na
universidade e nosso apoio a todos os companheiros da área. E
fundamental a aprovação desse projeto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o PDT

votará favoravelmente ao projeto, e tenho certeza de que esse projeto
será sancionado, uma vez que conta com o apoio do PSDB, do
Governador Itamar Franco. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

galerias, manifestamos nosso apoio a esse projeto, ressaltando que
fomos procurados, no gabinete, pelos funcionários, que mostraram ter
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sido o projeto construído muito mais por suas mãos, pois estiveram
nele empenhados.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em nome da Bancada do PPB,

manifesto o nosso voto favorável no 1° e no 2 0 turnos. Faremos
gestão junto ao Governador, com relação ao projeto, pois estamos
vivendo um momento muito importante para a ciência e a tecnologia.
Como membro da Comissão de Educação, cujo Presidente é o
Deputado Paulo Piau, afirmamos que estamos muito felizes neste
momento histórico para Minas, por meio do qual, certamente, iremos
restabelecer e resguardar os direitos de todos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

posição do PFL é favorável a essa matéria, porque, para nós, a
questão da ciência e da tecnologia é ação de Estado, e não de
governo. Assim sendo, independentemente de quem governa Minas,
essa matéria é extremamente importante para o desenvolvimento do
Estado.

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

Deputadas, quero fazer minhas as palavras dos Deputados que me
antecederam e acrescentar algo extremamente importante: a
necessidade de valorização salarial e profissional de nossos
servidores públicos. Isso é de fundamental importância.

O Projeto de Lei n° 1.774 é importante, e iremos aprová-lo. Mas é
importante também acompanhar a carreira dos funcionários do
magistério, da Secretaria do Trabalho e de outros órgãos.

Faço outro apelo, em razão dos bons serviços prestados pelo DEOP
no Estado. Esperamos estar em consonância, a fim de que esse
órgão continue prestando bons serviços. Muito obrigado.

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

Casa chega, mais uma vez, ao consenso. E importante que se diga
que, neste último ano, estamos tendo oportunidades raras de nos
manifestarmos por meio de projetos, de amplas discussões e de
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debates, o que beneficia, principalmente, os funcionários do nosso
Estado. Hoje, não fugimos à regra. Estão presentes os funcionários da
FAPEMIG, do CETEC, da FEAM, da FUNED, da Fundação João
Pinheiro, do IGA e do DEOP, que, legitimamente, vêm a esta Casa
lutar pelos seus direitos. E importante que todos possamos lutar pelos
nossos direitos. O nosso Líder já se manifestou, mas gostaria também
de cumprimentar os funcionários presentes e de dizer-lhes que
democracia se faz com história, com presença e com fatos. Esse fato,
para nós, é uma realidade.

A Casa está de parabéns pelas discussões. Esperamos que esse
projeto seja votado e aprovado, por unanimidade, no P turno e que,
no 20 turno, possamos votá-lo antes do recesso parlamentar do mês
de julho, em uma demonstração de respeito, de maturidade e, acima
de tudo, de reconhecimento pelos bons serviços prestados pelo
funcionário público do Estado na história de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em

nome do PTB, encaminhamos favoravelmente a esse projeto, por
entendermos que significa um avanço muito grande. Não poderíamos
deixar de cumprimentar os Deputados Paulo Piau e Márcio Kangussu,
que entenderam a questão e retiraram as suas emendas, a fim de dar
mais agilidade à tramitação do projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, neste

momento, não há a menor discordância quanto ao objetivo de cada
parlamentar ao votar favoravelmente a esse projeto. Como um
Deputado que tem desempenhado um trabalho independente,
reconheço os fatos. Reconheço que o Governador Itamar Franco tem
desempenhado uma gestão favorável aos servidores públicos, mesmo
sendo pressionado, desde o início de sua gestão, com relação ao
equilíbrio das contas públicas. Muitos administradores públicos,
Governadores e Prefeitos, têm apelado para aquilo que é o desejo do
sistema financeiro internacional e do FMI, a demissão de servidores.
Justiça seja feita! Na administração Itamar Franco, nunca foi cogitada
a demissão de servidores.

Sabemos quanto é difícil para um governo que está com as contas
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no vermelho dar sinal verde para que esta Casa aprove certos
aumentos, como aconteceu em relação a vários setores,
especialmente a Policia Militar. O Governador tem dado esse sinal
verde, mesmo diante do desequilíbrio das contas públicas. Sabemos
que o Governo há de encontrar um caminho para melhorar a sua
arrecadação, evitando a evasão, a fim de que possamos,
gradativamente, privilegiar os servidores de todos os setores da
administração pública, especialmente do Executivo, que são os mais
mal remunerados em comparação com os Poderes Legislativo e
Judiciário.

Portanto, como Deputado que quer ter uma conduta justa, quero
fazer justiça à postura do Governador Itamar Franco, em prol do
funcionalismo, e não do FMI.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 2 a 13. 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. Está,
portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n° 1.774/2001 com
as Emendas nos  a 13. A Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero apenas declarar que votei favoravelmente ao Projeto de Lei n°
1.774/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz. Quando esse projeto
entrou na Comissão de Constituição e Justiça, de que sou Presidente,
trabalhamos muito para que passasse pela Comissão, bem como
pelas demais comissões, e chegasse ao Plenário para que
pudéssemos dar uma diretriz à constituição da estrutura dos quadros
especiais de pessoal da administração pública dessas áreas; a sabei
FAPEMIG, CETEC, FEAM, FUNED, IGA e Fundação João Pinheiro. E
um projeto justo, como já foi dito aqui, e esses são os motivos por que
votamos favoravelmente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 33/2000, do Deputado Sargento Rodrigues, que
determina a contagem do tempo dos militares excluídos da PMMG em
virtude do movimento reivindicatório de junho de 1997, nos termos
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que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.434/2001, do
Deputado Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a classificar o
grupo sangüíneo e fator AH juntamente com o "exame do pezinho". A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Saúde opina por sua aprovação com a Emenda n° 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.434/2001 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.950/2002, do
Deputado Eduardo Brandão, que garante a todo cidadão o direito às
informações relativas à merenda escolar e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.95012002 na
forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1. A Comissão de
Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.003/2002, do
Deputado Miguel Martini, que acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de
26/12175, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
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Gerais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.003/2002

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e
nas condições previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária
para até 12% (doze por cento) nas operações de saída de
combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento de
aeronaves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2002.
Antônio Andrade
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 Antônio Andrade, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 2° do art 188 do Regimento Interno, encaminha o
projeto com o substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.155/2000, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que proíbe o uso de pipas com
linha cortante em áreas públicas e comuns. A Comissão de Direitos
Humanos 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. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.155/2000 na
forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.160/2000, do
Deputado Edson Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o
reconhecimento dos cursos de nível médio, pós-médio e superior, na
área de saúde das instituições de educação integrantes do Sistema
Estadual de Educação e adota outras providências. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
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projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N° 1.160/2000

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 3°:
"Art. 3° -
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Saúde, no cumprimento

do disposto no "caput" deste artigo, fará consulta prévia aos
Conselhos Regionais das categorias profissionais previstas no art. 1°,
à Comissão de Ensino Médico da Associação Médica de Minas Gerais
e à Associação Brasileira de Odontologia - Seção Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002.
Edson Rezende

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 recebida, no 2 0 turno,
emenda ao art. 3 0 do Projeto de Lei n° 1.160/2000, do Deputado
Edson Rezende, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Arlen Santiago, Líder do
PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira Júnior,
Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Durval Angelo,
Líder do PT - Miguel Martini, Líder do PSB - Luiz Tadeu Leite, Líder da
Maioria - Ermano Batista, Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto
uma emenda do Deputado Edson Rezende, apoiada pela maioria dos
Líderes com assento nesta Casa, que recebeu o n° 3, e que, nos
termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda à Comissão de Educação para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.679/2001, 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 com a
Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o

rÁ



698
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de L& n° 1.679/2001 na forma do vencido em 1° turno,
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por cinco

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão,

em 2° turno, 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. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em P turno. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, em que solicita o
adiamento da discussão do projeto por três dias.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.
• Deputado Diizon Melo* - Sr. Presidente, dois projetos foram

encaminhados a esta Casa pelo Governador: um, pedindo a extinção
do DEOP; o outro, a sua reorganização. Preferimos, como Presidente
da Comissão de Transporte, avaliá-los sob a ótica da reorganização.
Não podemos admitir a extinção daquele órgão, já que Minas deseja
mostrar resultados, apresentar serviços, como a grande quantidade de
obras por fazer, e contando com quadro tão deficiente. O mais correto
seria a sua reorganização. Isso foi feito, obtendo apoio maciço da
Comissão de Transporte. Coincidentemente, fui o relator do projeto na
Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária. A Bancada do
PTB, composta por nove Deputados, e os participantes da Comissão,
entre os quais o Deputado Biiac Pinto, entendem que devemos
reorganizar o que está errado no Estado. Portanto, o PTB vota
maciçamente pela aprovação do projeto conforme foi apresentado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deptuado Rogério Correia
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Bancada do PT é
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favorável à aprovação do projeto que reorganiza a Secretaria de
Transportes. Evidentemente, fomos contrários ao projeto anterior, que
buscava a sua extinção. A Comissão de Administração Pública, de
que faço parte, aprovou esse projeto na forma como foi discutido em
1° turno.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.934/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de ltaobim o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

3a Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de

propostas de Emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada
às comunicações e aos oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo
Gonçalves - falecimento do Sr. Sylvio Gouveia Silva, ocorrido em
Pedro Leopoldo, no dia 10/6/2002; Sávio Souza Cruz (2) - falecimento
da Sra. Lucy Barcellos Almeida, ocorrido em Belo Horizonte, no dia
11/6/2002; e do Sr. José Demervil Batista Nunes, ocorrido em Belo
Horizonte, no dia 12/6/2002 (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 19, 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 é a publicada na edição anterior).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 248a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/6/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): Chamada para verificação de quórum; inexistência de
número regimental para votação de proposta de emenda à
Constituição - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.296/2000; apresentação da
Emenda n° 2; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com a emenda à Comissão de Meio Ambiente - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.774/2001; discursos dos Deputados
Sávio Souza Cruz, Elbe Brandão, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau;
apresentação das Emendas n os 14 a 17 e do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo e as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 1.755/2001; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.969/2002; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Discussão e Votação de Pareceres
de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.570/2001; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderiey Avila -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome da
povo mineira, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a 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.

2 a 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. A Presidência, nas termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicita ao Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados.

Portanto, não há quórum para a votação da proposta de emenda à
Constituição, mas o . há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, da Projeto de Lei n°

1.296/2000, do Deputado Fábio Avelar, que altera a Lei n° 1.988, que
institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeta com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.296/2000

Acrescente-se ao art. 2 0 da Lei n° 9.583, constante do art. 1° do
projeto, o seguinte inciso:

"Art. 2°- ...................................................

VII - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF.".
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2002.
Fábio Avelar
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa

ao Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Fábio Avelar, que recebeu o n° 2, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.774/2001, do
Deputado Sávio Souza Cruz, que estrutura os Quadros Especiais de
Pessoal das Administrações Públicas Estaduais Autárquica e
Fundacional das instituições que menciona e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 e 2 que apresenta. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n
o
s 1 e 2,

da Comissão de Justiça, e com as Emendas nos 3 a 5 que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, e as Emendas
nos 3 a 5, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas
nos 6 a 13, que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-[o,
com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
talvez nem todos os colegas saibam, mas sou egresso da carreira de
ciências e tecnologia do Estado de Minas Gerais. Fui Pesquisador do
CETEC. Com muita preocupação, observamos essa compressão
salarial nos quadros de ciência e tecnologia do Estado; tanto assim é,
que hoje o CETEC de Minas Gerais tem apenas cerca de 60 técnicos
de nível superior, o que é preocupante, ainda mais se considerarmos
as projeções de aposentadorias.

Essa preocupação estende-se a todos os órgãos em que se
implantou, ainda na década de 90, o chamado Plano de Carreira do
Pesquisador. Hoje, um doutor, para ingressar na carreira de ciências e
tecnologia do Estado, teria que se submeter a ganhar um salário
inferior a R$1 .000,00. Isso vem inviabilizando a manutenção de uma
massa critica mínima no setor de ciências e tecnologia. Em razão
disso, discutindo o assunto com setores do Governo ligados à área,
especialmente a direção do CETEC e a de outras Fundações, e com o
Secretário de Ciência e Tecnologia, demos entrada a um processo no
Legislativo de um plano de carreira, que recebeu algumas
modificações durante sua tramitação nesta Casa. Já se passaram oito
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meses de tramitação, e preocupa-nos muito agora, Sr. Presidente,
a apresentação de muitas emendas após sua tramitação nas
Comissões. Caso os Deputados que apresentaram essas emendas
não as retirem ainda agora, o projeto terá que retornar às Comissões,
reiniciando-se seu trâmite.

Então, aproveito para apelar aos Deputados para que, se puderem
reconsiderar a apresentação das emendas, as retirem. Tenho a
certeza de que todas as propostas são justas, mas talvez possam
tramitar de outra forma, sem prejudicar o curso desse projeto. E o
apelo que faço. Agradeço a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, a
Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, colegas funcionários públicas, porque também sou
funcionária pública e estou Deputada, o Deputado Sávio Souza Cruz
faz um apelo e gostaria de pedir aos colegas que respeitassem
também o apelo de outras instituições que estão na mesma situação
de vocês.

Estes que estão vaiando, com certeza, não acompanharam o
processo. Se o processo passou na comissão foi com minha ajuda,
minha presença para fazer quórum. O Deputado Sávio Souza Cruz
sabe que esse projeto tem vício de iniciativa, porque todo plano de
carreira é exclusivo do Poder Executivo. Sabe também que a
negociação para construirmos um novo momento para a ciência e a
tecnologia, em Minas, tem de ser de forma unificada com todos os
partidos lutando a favor. Vocês abriram a fileira.

Deputado Sávio Souza Cruz, no máximo o atraso será de três ou
quatro dias. Primeiro, não há 39 Deputados, para efetuar a votação.
1-laje não será a definição final, ele ainda volta à comissão,
independentemente de emendas, há a votação em 2 0 turno e a
sanção por parte do Governador Itamar Franco. E necessário que haja
compreensão e que a verdade dos outros possa ser reconhecida.

Eu me informei com a assessoria e se tivermos seis Líderes, no
mínimo a metade do Colégio de Líderes assinando uma emenda da
UNIMONTES e outras duas ou três, com certeza, tão importantes
quanto essa, poderíamos fazer essa retirada, desde que V. Exa.
colocasse 39 Deputados no Plenário para votarmos. Fora isso,
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continuarei sendo parceira de vocês, também o PSDB será
parceiro, mas não tenho como deixar a UNIMONTES fora desse
processo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidentes, Srs. Deputados,
servidores do Estado de Minas, a quem rendo homenagens nesta
manhã. Gostaria de parabenizar o ilustre Deputado Sávio Souza Cruz
por sua lucidez, grandeza e, acima de tudo, elevado espírito público
de parlamentar, como ex-Secretário da Administração, em trazer esse
projeto tão importante para a Assembléia.

Quero dizer que, desde quando assumimos nosso mandato, junto à
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, temos nos desdobrado
muito para garantir o cumprimento pelo Estado da valorização do
profissional, como vocês, que prestam relevantes serviços para o
Estado. Mas a valorização dos senhores só é feita por planos de
cargos e salários, pelo sentimento de todos os Deputados que
conhecem de perto, como nós, a importância dos órgãos a que os
senhores estão vinculados.

Por reiteradas vezes, em pronunciamentos em nossa comissão e,
em visitas à EPAMIG, ao CETEC e a outros órgãos, temos
demonstrado nossa preocupação em garantir o resgate da dignidade
e da valorização dos profissionais da administração pública. A
Assembléia Legislativa não há de faltar neste momento tão importante
em que votamos projeto que lhes diz respeito. A Fundação João
Pinheiro, a FEAM, a FAPEMIG, o CETEC, a FUNED e o lOA estão
todos irmanados num só sentimento, visando ao desenvolvimento de
Minas Gerais.
Estejam certos de que acompanharemos e votaremos

favoravelmente ao projeto, porque já passou da hora de resgatarmos
os direitos legítimos dos funcionários dessas instituições. E chegado o
momento de corrigir o erro E nesta Casa que temos contemplado os
injustiçados, e temos a certeza absoluta de que o trabalho de todos
será reconhecido.

Em meu nome e em nome da Bancada do PTB, asseguro que
encaminharemos pela aprovação no 1° e no 2 0 turnos do projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo
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Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados, Sra.
Deputada, companheiros das galerias, ocupamos a tribuna para
discutir o projeto que estrutura os Quadros Especiais de Pessoal da
Administração Pública Estadual Autárquica e Fundacional das
instituições que menciona.

O projeto foi uma iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, que
tinha o compromisso de estruturar o plano de cargos e salários para
algumas instituições ligadas ao Governo de Minas Gerais.

Antes de chegar ao Plenário, ouvi, pelos microfones da Casa, a
participação da Deputada Elbe Brandão, defendendo também os
interesses da IJNIMONTES. Cabe esclarecer ao Deputado Sávio
Souza Cruz e também às galerias que em nada, em absolutamente
nada tais emendas prejudicam a tramitação do projeto.

Sr. Presidente, estou nesta Casa há sete anos. Este é um local de
respeito. Enquanto alguém estiver nesta tribuna, tem de ser
respeitado pelas galerias.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita das galerias que ouçam o
Deputado Paulo Piau. Ele está discutindo o Projeto de Lei n°
1.774/2000.

O Deputado Paulo Piau - Tempos atrás, vi o Presidente esvaziar as
galerias, que desrespeitavam o Deputado que estava ocupando a
tribuna. Enquanto estivermos aqui falando, exigimos respeito.

Ninguém está aqui contra ninguém. Estamos aqui para cumprir
nosso papel. O da Deputada Elbe Brandão é defender a
UNIMONTES, e o meu é defender minha empresa, a EPAMIG, cuja
situação é tão precária quanto a de vocês. Não sejam egoístas, não
queiram levar vantagem sozinhos.

Sr. Presidente, reafirmo ao público presente nas galerias que já
houve projetos que percorreram todas as comissões e foram
aprovados em menos de uma semana. Basta que esta Casa queira.

As quatro emendas em Plenário não atrapalham em nada. Teremos
a grandeza necessária de retirar nossas emendas a partir do
momento em que a Deputada Elbe Brandão e eu tivermos as
garantias de que tanto a UNIMONTES quanto a EPAMIG também
serão contempladas.

Sr. Presidente, gostaria de defender toda a administração pública do
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Estado de Minas Gerais. Gostaríamos que a política de pessoal do
Governo do Estado contemplasse todas as instituições. Mas o que
vemos neste Governo são arrumações pontuais. Resolve-se o
problema da Polícia Militar, resolve-se o problema dos Promotores,
resolve-se o problema da Secretaria da Fazenda, resolve-se o
problema da FHEMIG. Essa não é uma política adequada. Acho que
este Governo não tem coragem de enfrentar a reforma administrativa
necessária para fazer justiça dentro de casa, em primeiro lugar. Não é
possível que funcionários que exercem a mesma função em um e em
outro órgão recebam salários diferentes. E uma desorganização.
Defendemos que o Estado passe por uma profunda reorganização
administrativa e salarial. Mas, como já estamos no final do Governo,
não será possível. Teremos de continuar até o final do Governo
tratando das questões pontuais. Sem dúvida alguma, somos
absolutamente de acordo com a solução pontual para o CETEC e a
Fundação João Pinheiro. Mas temos de buscar uma alternativa para
os nossos companheiros do Estado que estão em defasagem. Falo
especificamente sobre a EPAMIG, que conheço bem, uma vez que
sou de lá. Estou Deputado licenciado da EPAMIG, e conheço muito
bem a realidade de seus servidores.

Para o senhor ter noção da importância dessa empresa, citarei
apenas o caso da soja, que existia apenas no Sul do Estado. Por
intermédio da EPAMIG, introduzimos a cultura da soja no cerrado
brasileiro. Oitenta por cento de toda a soja plantada no Brasil são
variedades lançadas pela EPAMIG. Atualmente, a cultura da soja dá
ao Estado grande expressão, não só econômica como também social.

A EPAMIG trabalha também com o controle biológico de pragas,
para evitar a poluição do meio ambiente, a contaminação da água e o
conseqüente prejuízo da saúde da população.

A EPAMIG trabalha na área da pecuária e em todas as áreas da
ciência. O agronegócio é, sem dúvida, o maior negócio do País e do
Estado

Mas nem por isso há compreensão do Governo do Estado com
relação à importância da nossa EPAMIG, que já teve o seu período
áureo quando o seu quadro de pessoal estava motivado, apoiado, e
as condições de trabalho eram boas. Sabemos que ano a ano essas
condições vão se degradando. Portanto, a minha responsabilidade,
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não como defensor da EPAMIG, mas como cidadão, como
defensor dos direitas dos mineiros, é fazer essas declarações.
Absolutamente, não posso deixar de buscar uma solução para o
problema da EPAMIG, assim como a Deputada Elbe Brandão busca
uma solução para o problema da UNIMONTES.

Sr. Presidente, estamos abertos a qualquer tipo de negociação, a
fim de encontrarmos uma solução. Eu e a Deputada Elbe Brandão
concordamos que ela seja parcial, mas temos de buscar solução para
todos. Não interessa se vai ser agora, em médio ou longo prazo. O
que interessa é que o assunto seja discutido e que toda a sociedade
mineira, que se beneficia diretamente dos trabalhos dos funcionários
da EPAMIG, que lutam dia a dia para construir um futuro melhor para
os mineiros, saiba que eles também precisam de atenção, e não
apenas parte do Estado.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Quero parabenizá-lo pelo
seu pronunciamento e dizer que, mais uma vez, surpreende-me esta
Casa com as galerias lotadas de trabalhadores reivindicando aquilo
que já é de direito. Surpreende-me o fato de o Governo ainda não ter
entendido que não se faz um governo sem funcionários. Não estou
entendendo. Já se passaram três anos e meio de governo. Será que o
nosso Governador e a sua assessoria ainda não entenderam que
ninguém anda sozinho neste planeta chamado Terra? E quem
comanda Minas Gerais não é o Governo, e sim os funcionários, as
pessoas que o integram. Sinceramente, isso é lamentável.

Mais uma vez, esta Casa mostra que é o palanque daqueles que
procuram fazer valer o seu direito. Espero que o Governador esqueça
um pouco a sua campanha eleitoral e, neste resto de governo, lembre-
se de que funcionário é gente e precisa ter compreensão.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, para terminar, quero dizer
que, na semana passada e nesta, fui procurado pelo pessoal da
EPAMIG, preocupados com a situação das outras instituições.
Perguntaram-me se não era melhor que retirasse a emenda. Respondi
que ela não atrapalha em nada a tramitação do projeto. Compreendo
vocês, pois não entendem o processo legislativo. Aliás, para falar a
verdade, não entendem nem o Legislativo.

Vou dizer isso com dados. Quero que, pelo menos, tenham a
educação de prestar atenção. Falo isso porque, em pesquisa feita

rÀ



708
com aproximadamente 1.900 professores das redes pública e
privada do Estado de São Paulo, há, mais ou menos, 30 dias,
constatou-se que 89% dos professores não sabem o que faz um
Deputado Estadual, um Deputado Federal e um Senador. Se fizermos
uma pesquisa aqui, com certeza, os índices serão os mesmos.

Sr. Presidente, peço ao pessoal das galerias respeito.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita às galerias que permitam o

pronunciamento do Deputado Paulo Piau. Por favor! Se não houver
respeito, esta Presidência vai encerrar a reunião.

O Deputado Paulo Piau - Caso não haja respeito, Sr. Presidente,
vou apresentar um requerimento pedindo que sejam evacuadas as
galerias. Este é um local de respeito, e passo a exigir respeito. Tenho
o direito de falar.

Não admito que me interrompam, pois estou no exercício do meu
poder. Fui eleito por 50 mil eleitores do Estado de Minas Gerais e exijo
respeito. Não admito que este Plenário, que para nós é um local
sagrado, seja desrespeitado, como vocês estão fazendo. Respeitem o
nosso ambiente de trabalho, porque respeitamos, sim, o de vocês.

Se me deixarem falar, quero concluir dizendo que fui procurado pelo
pessoal da EPAMIG porque eles estavam preocupados com a
situação. A EPAMIG não quer prejudicar ninguém. Mas, como
entendo do processo legislativo e sei que isso não atrapalha em nada
- nem a minha emenda, nem a da Deputada Elbe Brandão -, estamos
chamando à negociação, para achar um caminho também para as
empresas que estão em situação igual à de vocês. Esta é nossa
intenção, a melhor possível. Ninguém está querendo atrapalhar
ninguém, e me surpreende a posição adotada pelo Deputado Sávio
Souza Cruz nesse confronto com a Deputada Elbe Brandão. Ela tem
toda a razão, e o Deputado sabe muito bem disso, porque entende
como funciona o processo legislativo.

Então, quero que possamos garantir, pelo menos na Comissão de
Fiscalização Financeira e na Mesa da Casa, recursos orçamentários
para a EPAMIG, para que também seja contemplada, porque, se
ficarmos sem ciência, tecnologia, pesquisa e conhecimento, com
certeza todos seremos prejudicados.

Encerro as minhas palavras lamentando e pedindo desculpas por
esse incidente. Mas, como Deputado, quero exigir - e peço o apoio
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dos colegas - que, enquanto houver um Deputado nesta tribuna, a
Presidência não admita que sejamos interrompidos por vaias ou
qualquer manifestação das galerias. Muito obrigado.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.774/2001

EMENDA N°14
O art. 1° passa a vigorar com a seguinte redação:
"AI. 1° - Ficam estruturados, nos termos dessa lei, os quadros

especiais de pessoal de plano de carreira da administração pública
estadual autárquica e fundacional das seguintes instituições:

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -;

II - Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais -
CETEC -;

III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro - FJP -;
VI - Instituto de Geociéncias Aplicadas - IGA -;
VII - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
Parágrafo único - Os quadros de pessoal ora estruturados ficam

adequados às diretrizes de planos de carreira para a administração
estadual, nos termos de Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e
do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, observado o
disposto nesta lei.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2001.
Elbe Brandão

EMENDA N°15
Acrescente-se onde convier:

"Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta lei contém normas para a estruturação e implantação
do plano de carreira da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

Art. 20 - O plano de carreira é um conjunto de normas que agrupa e
define as carreiras dos quadros especiais de pessoal, correlacionando
os segmentos e as respectivas classes de cargos aos níveis de
escolaridade e padrões de vencimentos.
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Art. 30 - o plano de carreira da UNIMONTES tem por objetivos o

desenvolvimento da ação acadêmica no campo do ensino, da
pesquisa e da extensão e a eficácia administrativa, visando à
qualidade da ação exercida e à valorização pessoal e profissional do
servidor, mediante:

- o estabelecimento, para a universidade, de uma estrutura de
cargos adequada e flexível, a partir da descrição e classificação
desses;

II - a adoção de uma sistemática de vencimento e remuneração
compatível com a complexidade e responsabilidade das tarefas
requeridas por uma universidade e que possibilite a elevação da
qualidade do desempenho do servidor;

III - a utilização de princípios da habilitação, da avaliação de
desempenho, do tempo de serviço e da capacitação para o
desenvolvimento nas carreiras;

IV - a constituição de um quadro de servidores de alto nível, dotado
de conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com os objetivos
e o alcance da atividade acadêmica.

Capítulo li
Dos Quadros de Pessoal

Art. 40 - Os quadros de pessoal da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES - serão estruturados em carreiras, constituídas
pelas séries de classes de cargos de provimento efetivo e de cargos
em comissão, com base nas diretrizes fixadas na Lei n° 10.961, de 14
de dezembro de 1992, na Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
nesta lei.

Art. 50 - Os servidores integrantes dos quadros de pessoal de que
trata o artigo anterior serão regidos pela Lei n° 869, de 5 de julho de
1952, e pela legislação complementar.

Art. 60 - O regime jurídico dos servidores do quadro de pessoal da
universidade é o referido no art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 10.254,
de 20 de julho de 1990.

Capítulo III
Da Carreira

Ad. 70 - Os quadros de pessoal da Universidade Estadual de Montes
Claros são constituídos das.seguintes carreiras:

- carreira do magistério - ensino superior: constituída de classes de
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cargos de provimento efetivo de professor, com atribuições
relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, que,
indissociáveis, visem á aprendizagem, produção do conhecimento,
ampliação e transmissão do saber e da cultura;

II - carreira de analista técnico da administração: constituída de
classes de cargos de provimento efetivo de analista de atividades
universitárias, com atribuições relacionadas à formulação,
implementação e avaliação de políticas acadêmicas e administrativas;

III - carreira de analista técnico da saúde: constituída de classes de
cargos de provimento efetivo de analista universitário de saúde, com
atribuições relacionadas à formulação, implementação, gestão e
avaliação de políticas acadêmicas direcionadas para a área da saúde;

IV - carreira de apoio técnico da administração em níveis de 1° e 2°
graus, com atribuições relacionadas às atividades de apoio, suporte
técnico, administrativo e operacional necessários ao cumprimento dos
objetivos institucionais;

V - carreira de apoio técnico da saúde: constituída de classes de
cargos de provimento efetivo em níveis de 1° e 2° graus, com
atribuições relacionadas ao apoio operacional de políticas da saúde.

Art. 80 - Os quantitativos de cargos de cada carreira a que se refere
o art. 70 e sua distribuição pelas classes e respectivas faixas de
vencimentos são os fixados no Anexo III desta lei.

§ 1° - O número de cargos previsto de Especialista em Atividades
Universitárias Pleno, Especialista em Atividades Universitárias da
Saúde Pleno e de Professor Adjunto constantes do Anexo III do
quadro de cargos da UNIMONTES não são cumulativos ao número
total de cargos definidos nas carreiras de analista técnico da
administração, analista técnico da saúde e do quadro de carreira do
magistério, respectivamente.

§ 2° - O número de cargos a que se refere o parágrafo anterior,
quando da promoção, será deduzido, automaticamente, do número de
cargos cumulativos disponíveis nos segmentos de classes da
respectiva carreira.

Art. 90 - Compõem o quadro específico de provimento em comissão -
estrutura básica da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - os cargos constantes no Anexo 1 desta lei.

Art. 10 - Compõem o quadro especifico de provimento em comissão
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- estrutura intermediária da universidade - os cargos constantes no
Anexo II desta lei, destinados à Reitoria e às unidades universitárias.

Seção 1
Da Carreira do Magistério - Ensino Superior

Art. 11 - As classes de professor integram a carreira do magistério -
ensino superior da UNIMONTES, com os seguintes cargos e os
respectivos níveis de escolaridade:

- Classe A:
- Professor 1 - Auxiliar - com Especialização;
- Professor II - Assistente - com Mestrado;
- Professor III - Adjunto - com Doutorado.
II - Classe B
- Professor Titular - Doutorado.
§ 10 - O cargo de Professor Titular constitui uma classe distinta na

carreira do magistério - ensino superior, em nível de Doutorado, e seu
provimento dar-se-á exclusivamente por habilitação em concurso
público de provas e títulos.

§ 20 - O vencimento do cargo de Professor Titular é o atribuído ao de
Professor Adjunto grau J, acrescido de 30% (trinta por cento).

Art. 12 - Cada cargo da carreira do magistério - ensino superior é
constituído de dez graus, de A a J, na respectiva faixa de vencimento,
de acordo com o Anexo 1V-A desta lei, exceto o de Professor Titular,
que possui grau único.

Art. 13 - A universidade poderá contratar, sob a forma de contrato de
direito administrativo, professor visitante, especialista de notória
competência ou docente portador de título de pós-graduação "stricto
sensu", para participar de projeto acadêmico de relevante interesse,
caso em que o contratado não será considerado servidor público.

§ 1° - A contratação prevista neste artigo terá a duração máxima de
dois anos, podendo ser prorrogada por igual período nos casos
devidamente justificados e aprovados pelo Conselho Universitário,
ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

§ 2° - O professor visitante terá vencimento correspondente ao do
cargo de professor efetivo equivalente à sua titulação.

Seção II
Da Carreira de Analista Técnico da Administração

Art. 14 - A Carreira de Analista Técnico da Administração é
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constituída pelo segmento de classe de Assistente e Especialista
de Atividades Universitárias, que correspondem aos cargos e aos
respectivos níveis de escolaridade fixados no Anexo lll-B desta lei,
observadas as seguintes exigências em relação a cada cargo:

- Assistente - graduado com formação profissional e experiência
mínima de dois anos, na respectiva área de competência;

II - Especialista - com pós-graduação "lato sensu";
III - Especialista Pleno - com pós-graduação "stricto sensu"

(mestrado ou doutorado).
Art. 15 - Cada cargo da Carreira de Analista Técnico da

Administração é constituído de dez graus, de A a J, na respectiva
faixa de vencimento, de acordo com o Anexo IV-13 desta lei.

Seção III
Da Carreira de Analista Técnico da Saúde

Art. 16 - A Carreira de Analista Técnico da Saúde é constituída pelo
segmento de classe de Assistente e Especialista Universitário de
Saúde, que correspondem aos cargos e aos respectivos níveis de
escolaridade fixados no Anexo lll-C desta lei, observadas as seguintes
exigências em relação a cada cargo:

- Assistente - graduado com formação profissional e experiência
mínima de dois anos, na respectiva área de competência;

II - Especialista - com pós-graduação "lato sensu";
III - Especialista Pleno - com pós-graduação 'stricto sensu"

(mestrado ou doutorado).
Parágrafo único - Cada cargo da Carreira de Analista Técnico da

Saúde é constituído de dez graus, de A a J, na respectiva faixa de
vencimento, de acordo com o Anexo IV-13 desta lei.

Seção IV
Da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo

Art. 17 - A Carreira de Apoio Técnico e Administrativo é constituída
pelos segmentos de classes de cargos em níveis elementar, P e 2°
graus, que correspondem aos cargos e aos respectivos níveis de
escolaridade fixados no Anexo lll-D desta lei.

Parágrafo único - Cada cargo da Carreira de Apoio Técnico e
Administrativo é constituído de dez graus, de A a J, na respectiva faixa
de vencimento, de acordo com o Anexo IV-C desta lei.

Seção V
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Da Carreira de Apoio Técnico da Saúde

Art. 18 - A Carreira de Apoio Técnico da Saúde é constituída pelos
segmentos de classes de cargos em níveis de 1° e 2 0 graus, com
formação específica em sua área de atuação, conforme fixado no
Anexo 111-E desta lei.

§ 1° - Os cargos de 1° grau a que se refere este artigo serão extintos
a partir da sua vacância.

§ 2° - Cada cargo da Carreira de Apoio Técnico da Saúde é
constituído de dez graus, de A a J, na respectiva faixa de vencimento,
de acordo com o Anexo IV-D desta lei.

Seção VI
Dos Cargos em Comissão

Art. 19 - O Quadro Específico de Provimento em Comissão -
Estrutura Básica da Universidade, com escolaridade em nível de pós-
graduação, é constituído dos seguintes cargos:

- Reitor;
II - Vice-Reitor;
III - Pró-Reitor;
IV - Chefe de Gabinete.
Art. 20 - O Quadro Específico de Provimento em Comissão -

Estrutura Intermediária, cargos de recrutamento amplo e limitado, é
constituído dos seguintes cargos e respectivos graus de escolaridade:

- Cargos de Chefia e Assessoramento Intermediário - Reitoria:
Nível Superior:
a) Diretor;
b) Gerente;
c) Secretário dos Conselhos Superiores;
d) Auditor-Chefe;
e) Consultor Jurídico;
f) Procurador Jurídico;
g) Assessor-Chefe de Comunicação;
h) Chefe de Divisão;
i) Assessor Técnico;
j) Ouvidor Geral;
1) Secretário de Reitor;
m) Secretário de Vice-Reitor;
Nível de 20 Grau:
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a) Chefe de Serviço;
b) Secretário de Pró-Reitor;
Nível de lO Grau:
a) Motorista de Reitor;
II - Cargos de Chefia e Assessoramento Intermediário - Unidades

Universitárias:
Nível de Pós-Graduação:
a) Diretor-Geral de Hospital Universitário;
b) Diretor Administrativo de Hospital Universitário;
Nível Superior:
a) Chefe de Escritório de Representação;
b) Prefeito de Campus;
c) Secretário-Geral;
d) Chefe de Núcleo;
e) Chefe de Biblioteca;
f) Coordenador;
Nível de 21 Grau:
a) Secretário de Diretor.
§ P - Os quantitativos e a forma de recrutamento dos cargos de

provimento em comissão Estrutura Básica da UNIMONTES são os
fixados no Anexo 1 desta lei.

§ 20 - Os quantitativos e a forma de recrutamento dos cargos de
provimento em comissão Estrutura Intermediária da UNIMONTES são
os fixados no Anexo lI desta lei.

Capítulo IV
Do Ingresso e do Desenvolvimento nas Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 21 - O ingresso nas Carreiras do Quadro de Pessoal da
Universidade Estadual de Montes Claros dar-se-á por aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a ordem
de classificação.

Parágrafo único - O ingresso de que trata este artigo dar-se-á no
grau inicial de cada classe.

Art. 22 - O ingresso na classe de Professor Titular dar-se-á
unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e
títulos, ao qual somente poderão inscrever-se portadores dos títulos



716
de doutor, de livre-docente ou de notório saber, este último
concedido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - O candidato ao cargo de que trata o "caput" deste
artigo deverá apresentar, também, memorial circunstanciado e
comprovar atividades realizadas, trabalhos publicados e demais
informações que permitam cabal avaliação de seus méritos.

Art. 23 - A realização de concursos públicos para provimento dos
cargos da Universidade será determinada pela Reitoria e aprovada
pelo Conselho Universitário.

Art. 24 - O prazo de validade do concurso público, as condições de
sua realização, o número de vagas, os requisitos para inscrição dos
candidatos, a carga horária, a documentação necessária, os
conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e classificação, o
procedimento recursal cabível e o percentual reservado aos
deficientes físicos serão fixados em edital.

Art. 25 - O provimento dos cargos das carreiras de que trata esta lei
será feito de acordo com a necessidade da UNIMONTES.

Art. 26 - O provimento do cargo de servidor aprovado em concurso
público para cargo distinto da carreira a que pertencer dar-se-á na
classe e no grau iniciais do novo cargo.

Ad. 27 - Findo o prazo de validade do concurso, serão realizados
concursos públicos para ingresso nas carreiras criadas por esta lei
sempre que o número de cargos vagos nas respectivas classes
iniciais for de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de seu total.

Parágrafo único - Concluídas as etapas e homologado o resultado
do concurso público, a nomeação dos candidatos aprovados
observará a ordem de classificação, o prazo de validade e o número
de vagas fixado no edital.

Art. 28 - Para o cumprimento do estágio probatório pelos servidores
que ingressarem no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, serão
observadas as normas previstas no art. 41 da Emenda à Constituição
n° 19, de 4 de junho de 1998, e as demais legislações pertinentes ao
assunto.

Art. 29 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados por ato do
Governador do Estado e escolhidos entre professores ocupantes de
cargos efetivos, integrantes do Quadro de Pessoal, posicionados no
Quadro da UNIMONTES, indicados em lista tríplice elaborada por
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colégio eleitoral, para mandato de quatro anos contados da data da
posse, permitida a reeleição por uma única vez.

Parágrafo único - As normas para a elaboração da lista tríplice de
que trata o "caput" deste artigo serão definidas no estatuto da
UNIMONTES.

Art. 30 - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados por ato do
Reitor, escolhidos entre servidores efetivos do Quadro de Pessoal da
UNIMONTES, qualificados para o exercício das funções.

Art. 31 - O provimento dos cargos em comissão constantes no
Anexo li desta lei far-se-á por ato do Reitor, obedecidos os requisitos
preestabelecidos em normas próprias fixadas no estatuto da
UNIMONTES.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 32 - O desenvolvimento nas carreiras dar-se-á por meio de
progressão e de promoção e será apurado em períodos determinados,
nos termos de regulamento aprovado pelo Conselho Universitário,
ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo a
UNIMONTES deverá implementar política de capacitação de seus
servidores.

Subseção 1
Da Progressão

Art. 33 - Progressão é a passagem de um grau para aquele
imediatamente superior, dentro da mesma classe, condicionada a sua
permanência no grau anterior pelo prazo mínimo de setecentos e
trinta dias e à análise de desempenho.

§ 1° - A contagem de tempo para novo período iniciar-se-á a partir
do dia seguinte àquele em que o servidor houver completado o
interstício de tempo necessário à progressão anterior.

§ 20 - Para a primeira progressão deverá ser considerado o prazo
estabelecido para o cumprimento do estágio probatório, previsto no
art. 28 e seu parágrafo único desta lei.

Subseção II
Da Promoção

Art. 34 - Promoção é a passagem do servidor em efetivo exercício
do cargo, com permanência mínima de mil e noventa e cinco dias no
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mesmo cargo, para o cargo imediatamente superior da classe,
dentro da carreira.

Parágrafo único - O servidor promovido será posicionado no grau
inicial do novo cargo e, se perceber vencimento superior a este, no
grau cujo vencimento seja imediatamente superior ao que percebia
anteriormente.

Art. 35 - A promoção nas carreiras dar-se-á dentro de cada classe,
exclusivamente por titulação, experiência profissional e avaliação de
desempenho, nos termos da legislação vigente.

Art. 36 - A promoção de que trata o artigo anterior será
regulamentada pelo Conselho Universitário, ouvido o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, observados os seguintes requisitos:

- comprovação da escolaridade exigida para o cargo;
II - estar em efetivo exercício do cargo na Universidade;
III - participação, com aproveitamento, em cursos de capacitação na

área de atuação, durante o período aquisitivo;
IV - avaliação sistemática de desempenho.
Art. 37 - Para efeito de desempate no processo de promoção serão

apurados, sucessivamente:
- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de

desempenho no período aquisitivo;
II - o maior tempo de serviço na classe;
III - o maior tempo de serviço na carreira;
IV - o maior tempo no serviço público estadual.
Art. 38 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,

no período aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de

suspensão ou for demitido, por penalidade, de cargo de provimento
em comissão;

II - afastar-se do serviço por mais de dez dias, sem vencimento, no
caso de progressão, ou por mais de vinte dias, no caso de promoção;

III - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os
casos de:

a) férias anuais e férias-prêmio;
b) licença para casamento, de até oito dias;
c) licença-luto, de até oito dias, pelo falecimento de cônjuge, filho,

pai, mãe e irmão;
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d) licença para gestação e licença-paternidade;
e) licença para tratamento de saúde ou licença decorrente de

doença profissional;
f) licença por acidente de trabalho;
g) exercício de cargo em comissão no âmbito das universidades

estaduais.
Parágrafo único - Para fins de progressão ou promoção, o

afastamento a que se refere a alínea 'e" do inciso III deste artigo,
considerado isolado ou cumulativamente, fica limitado a cento e
oitenta dias, durante o período aquisitivo.

Subseção III
Da Capacitação

Art. 39 - Cabem às Pró-Reitorias competentes e à Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da UNIMONTES,
diretamente ou mediante convênio, promover as ações de capacitação
necessárias ao desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata
esta lei.

Art. 40 - São consideradas ações, para o cumprimento da política de
capacitação: cursos presenciais e à distância, treinamentos em
serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios,
seminários e congressos, desde que contribuam para a atualização
profissional e o desenvolvimento do servidor e que atendam às
necessidades institucionais dos órgãos e das unidades universitárias.

Art. 41 - A capacitação compreende, também, os programas de pós-
graduação "stricto sensu" e as demais atividades técnicas, científicas
e culturais vinculadas aos planos estaduais, institucionais e programas
de capacitação previstos em lei.

Parágrafo único - Nas áreas de conhecimento em que se fizerem
necessários, também constarão da capacitação os programas de pós-
graduação "lato sensu".

Art. 42- A UNIMONTES deverá observar as seguintes diretrizes para
a adoção de uma política de capacitação de seus servidores:

- tornar o servidor universitário agente de sua própria capacitação,
nas áreas de interesse da Reitoria e unidades universitárias;

II - possibilitar o acesso dos servidores a ações de capacitação,
oferecendo, anualmente, pelo menos uma oportunidade de
participação de cada servidor em eventos elencados no art. 40 desta
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lei otimizando os recursos orçamentários disponíveis;

III - priorizar as ações internas de capacitação e programas de
educação continuada que aproveitem habilidades e conhecimentos de
servidores da própria instituição;

IV - oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico, científico e
cultural aos servidores, na perspectiva de construção de padrões de
qualidade e do aprimoramento do desempenho de suas funções
sociais;
V - avaliar permanentemente os resultados das ações de

capacitação;
VI - implantar o controle gerencial dos gastos com capacitação.

Subseção IV
Da Avaliação de Desempenho

Art. 43 - Para cada carreira será instituído um Programa Institucional
de Análise de Desempenho, adequado aos pressupostos básicos das
atividades a ela inerentes.

§10 - A avaliação de desempenho aferirá a eficiência, a eficácia e a
efetividade do servidor no cumprimento de suas atribuições e destinar-
se-á ao acompanhamento e à análise do desempenho dos recursos
humanos, fornecendo subsídios para o planejamento e a tomada de
decisões quanto ao seu melhor aproveitamento e incentivo ao seu
desenvolvimento nas carreiras;

§ 20 - A avaliação de desempenho será realizada sistematicamente
pela chefia imediata, com a participação do servidor, levando-se em
conta os critérios e fatores fixados em regulamento.

§ 3° - Os ocupantes de cargos em comissão serão avaliados no
exercício dessas funções, mediante critérios específicos a serem
definidos em regulamento.

Art. 44 - Será constituída, de acordo com as normas a serem
estabelecidas em regulamento e sob a coordenação da Diretoria de
Recursos Humanos, Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, composta por servidores dos diversos segmentos das
classes de que trata esta lei, destinada a padronizar os mecanismos
de avaliação e examinar os casos de recursos quanto aos critérios e à
pontuação atribuída na avaliação individual de desempenho.

Capítulo V
Da Movimentação
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Art. 45 - O servidor da UNIMONTES poderá ser movimentado de

uma para outra unidade, por meio de ato de mudança de lotação
dentro da mesma universidade ou removido de uma universidade
estadual para outra, a seu requerimento ou, com a sua anuência, por
solicitação da instância imediatamente superior ou da instituição,
atendida a sua formação ou especialidade, a necessidade do serviço
e o pronunciamento dos setores envolvidos.

§ 1° - A movimentação prevista no artigo só poderá ocorrer para
cargo da mesma classe, nível e grau, condicionada à existência de
vaga.

§ 20 - Na hipótese de remoção, abrir-se-á a vaga correspondente na
instituição de origem.

§ 3° - Para a movimentação de que trata este artigo, deverá ser
cumprido o disposto no art. 28 desta lei.

Art. 46 - O servidor poderá ser colocado à disposição de outra
instituição, órgão ou entidade do serviço público, a seu requerimento
ou, com a sua anuência, após o pronunciamento favorável da
instituição, sem ônus para o órgão de origem e por prazo
determinado; obedecida a legislação vigente.

Capítulo VI
Dos Afastamentos

Art. 47 - Além dos casos previstos em lei, o integrante das carreiras
poderá afastar-se de suas funções, computando-se o seu afastamento
como efetivo exercício, ficando-lhe assegurados todos os direitos e
vantagens a que fizer jus, excetuado o que a lei dispuser em contrário,
nos seguintes casos:

- para realizar curso de pós-graduação em outras instituições
reconhecidas pelo MEC e agências de fomento, no país ou no
exterior;

II - para participar de reuniões, congressos e outros eventos de
natureza técnico-científica e educacional ou artístico-cultural
relacionadas com as atividades do cargo;

III - para prestar colaboração temporária a outra instituição pública
de ensino superior, de pesquisa ou de extensão;

IV - licença sabática de 3 (três) meses a cada 7 (sete) anos de
efetivo exercício no cargo de Professor, para a realização de estudos
e aprimoramento técnico-profissional, de acordo com as normas a
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serem estabelecidas em regulamento.

Art. 48 - Na hipótese do inciso 1 do artigo anterior, o servidor obrigar-
se-á, previamente, a permanecer na instituição por período igual ou
superior àquele em que estiver afastado.

Art. 49 - No prazo de 180 (cento e oitenta ) dias que anteceder o
inicio do período sabático, o servidor apresentará ao seu
departamento o programa das atividades que desenvolverá, devendo
este ser analisado e submetido à aprovação da direção da unidade,
com base nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Parágrafo único - O afastamento previsto no "caput" do artigo será
limitado a 1 (um) professor por período, em cada departamento.

Art. 50 - Nos 30 (trinta) dias que se seguirem ao gozo do período
sabático, o professor encaminhará à direção da unidade um relatório
circunstanciado das atividades cumpridas.

Parágrafo único - A direção da unidade submeterá o relatório ao
Conselho Departamental, que emitirá parecer, e, se concluir que o
período sabático não foi aproveitado adequadamente, de acordo com
as normas estabelecidas, ficará o servidor impedido de gozar o
período subseqüente.

Art. 51 - Qualquer afastamento dependerá do pronunciamento
favorável da chefia à qual esteja vinculado o servidor, observadas as
normas internas da UNIMONTES e mediante ato do Reitor ou
autoridade por ele designada.

Capítulo VII
Do Regime de Trabalho

Art. 52 - O professor da carreira do magistério - ensino superior será
submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:

- tempo parcial, com jornada de 20 (vinte) horas semanais;
II - tempo integral, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de

trabalho, em dois turnos diários distintos;
II - tempo integral com dedicação exclusiva, com jornada de 40

(quarenta) horas semanais de trabalho, em dois turnos diários
distintos, ficando impedido do exercício de outra atividade
remunerada, pública ou privada.

Parágrafo único - Excetua-se do 'caput" do artigo o Professor Titular,
cujo regime será de 40 (quarenta) horas semanais.
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Art. 53 - O professor efetivo ou detentor de função pública

submetido ao regime de tempo parcial de trabalho deverá ministrar
uma carga horária mínima de 8 (oito) horas-aula semanais.

Parágrafo único - O regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais
inclui tempo para o preparo de aulas e avaliações, além da correção
de trabalhos escolares e atendimento aos estudantes, consideradas
as peculiaridades de cada área, de cada disciplina e de cada tipo de
aula e a participação do professor nas reuniões dos órgãos
colegiados.

Art. 54 - O professor efetivo ou detentor de função pública submetido
ao regime de 40 (quarenta) horas semanais deverá ministrar carga
horária mínima de 8 (oito) horas-aula semanais, além das outras
atividades inerentes ao exercício em regime de trabalho de tempo
integral.

Art. 55 - O professor efetivo ou detentor de função pública submetido
ao regime de tempo integral, ou seja, 40 (quarenta) horas, deverá
ministrar carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas-aula
semanais, além das outras atividades inerentes ao exercício em
regime especial de tempo integral com dedicação exclusiva.

- no regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva
admitir-se-á:

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com
as funções de magistério;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras,
relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua

especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo
com as normas aprovadas pelo conselho superior competente;

II - o regime de trabalho a que se refere o artigo será revogado
automaticamente quando ocorrer o afastamento do professor por
qualquer motivo, exceto por férias regulamentares, licenças para
tratamento de saúde, gestação e paternidade.

Art. 56 - As normas para a concessão dos regimes de trabalho
previstos nos incisos II e III do art. 52 desta lei serão regulamentadas
pelo Conselho Universitário ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
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Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pelo

Conselho Universitário.
Art. 57 - O professor, no exercício de qualquer um dos regimes de

trabalho de que trata esta lei, fará jus à percepção dos direitos e das
vantagens inerentes ao cargo efetivo ou à função pública que exerça.

Art. 58 - O regime de trabalho para os servidores das carreiras de
analista técnico da administração, analista técnico da saúde, apoio
técnico e administrativo e apoio técnico da saúde é de 30 (trinta) horas
semanais, ressalvados os casos em que a legislação específica
estabeleça diferente jornada.

Capítulo VIII
Do Vencimento e da Remuneração

Seção 1
Da Remuneração

Art. 59 - Remuneração, para efeito desta lei, é a retribuição
pecuniária correspondente à soma de vencimento com os adicionais e
as gratificações devidas, inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo único - Os adicionais e as gratificações, quando
percentuais serão calculadas exclusivamente sobre o valor do
vencimento correspondente à classe e ao grau do respectivo cargo,
valor este fixado no Anexo IV - Tabela de Vencimentos.

Seção II
Do Vencimento

Art. 60 - Vencimento é o valor mensal atribuído ao servidor pelo
efetivo exercício do cargo.

Art. 61- Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
70 são os fixados no Anexo IV desta lei.

Art. 62 - Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
9° e a respectiva verba de representação são os fixados no Anexo 1
desta lei.

Art. 63 - Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
10 desta lei serão calculados de acordo com o disposto no art. 3 0 da
Lei n°10.623, de 16 de janeiro de 1992, com as alterações posteriores
e, ainda, os arts. 40 e 5°, § 1°, da Lei n° 11.728, de 30 de dezembro de
1994, e as modificações introduzidas pelo art. 20 do Decreto n°
36.829, de 27 de abril de 1995, com base no correspondente fator de
ajustamento indicado no Anexo 11 desta lei.
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ArL 64 - O ocupante do cargo de provimento em comissão

poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública,
acrescida da gratificação de 30% (trinta por cento) do valor do
vencimento do cargo em comissão.

Art. 65 - Ao professor em regime de tempo integral com dedicação
exclusiva, será atribuída uma gratificação de 20% (vinte por cento)
sobre o valor de seu vencimento.

Art. 66 - O vencimento correspondente ao regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva integra os
proventos da aposentadoria à razão de 1/10 (um décimo) por ano de
permanência neste regime.

§ 1° - Se o período for inferior a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4
(quatro) anos, o servidor terá direito, a título de vantagem pecuniária,
por ano de exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o
vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, que
será somado ao vencimento do cargo efetivo.

§ 2° - A proporção de que trata este artigo será calculada com base
no vencimento do cargo ocupado pelo professor na data de sua
aposentadoria.

Art. 67- A revisão dos valores da remuneração dos cargos efetivos e
em comissão previstos nesta lei será feita na mesma data de vigência
e no mesmo índice de reajustamento geral concedido ao servidor
público estadual.

Seção III
Dos Adicionais

Art. 68 - Os servidores da UNIMONTES farão jus aos direitos
previstos nas Constituições Federal e Estadual para os servidores
públicos estaduais.

Seção IV
Das Funções Gratificadas

Art. 69 - Ficam criadas, nas estruturas dos "campi" da UNIMONTES,
as funções de coordenador de "campus".

Art. 70 - As funções previstas no artigo anterior serão exercidas por
professor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública dos
quadros da UNIMONTES em regime de tempo integral, com
dedicação exclusiva.

§ 1° - Será atribuída ao professor, enquanto nas funções de
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coordenador de curso, em regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas com dedicação exclusiva, uma gratificação de 20% (vinte por
cento) do valor do seu vencimento.

§ 2° - O professor no exercício das funções previstas neste artigo
fará jus à percepção dos direitos e das vantagens inerentes ao cargo
efetivo ou à função pública que exerça.

§ 30 - O número de professores para o exercício das funções de
coordenador de curso não será superior ao número de cursos a serem
fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Seção V
Das Gratificações

Art. 71 - Serão atribuídas aos servidores da UNIMONTES
gratificações de Natal e de férias regulamentares, nos termos da
legislação vigente.

Art. 72 - O professor, durante o exercício da regência de aulas, fará
jus, sobre o vencimento de seu cargo ou função pública, às seguintes
gratificações:

- a título de incentivo à docência (pó-de-giz), no percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o vencimento;

II - a título de incentivo à docência (biênio), no percentual de 5%
(cinco por cento) a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício na regência
de aulas, não podendo esta gratificação ultrapassar 70% (setenta por
cento) do respectivo vencimento.

Parágrafo único - Perderá o direito à percepção da gratificação de
que trata o "caput" do artigo o professor que se afastar do exercício de
suas funções por qualquer motivo, exceto em férias regulamentares,
férias-prêmio, licença-gestação e paternidade.

Art. 73 - As gratificações de risco de contágio e raio X, previstas em
legislação especifica, e a gratificação de risco de vida, saúde e
contágio de que trata o art. 31 da Constituição Estadual, estender-se-
ão a todos os servidores lotados em áreas insalubres da
UNIMONTES.

Parágrafo único - O laudo para definição do direito aos adicionais a
que se refere o "caput" deste artigo deverá ser expedido pelos
profissionais do Centro de Diagnóstico e Monitoramento de Doenças
do Trabalho da UNIMONTES.

Capítulo IX

rs
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Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 74 - Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá
haver designação para o exercício de função pública nos casos de:

- substituição durante o impedimento do titular do cargo;
II - cargo vago e exclusivamente até o seu definitivo provimento,

desde que não haja candidato aprovado em concurso público para o
cargo correspondente.

§ 1° - A designação para o exercício da função pública de que trata
este artigo somente se aplica nas hipóteses de cargos de Professor e
servidores das carreiras de apoio técnico e administrativo e de apoio
técnico da saúde.

§ 20 - Terá prioridade para a designação de que trata o inciso 1 deste
artigo o candidato aprovado em concurso público para o cargo,
observada a ordem de classificação.

§ 3° - Na hipótese do inciso II, o prazo de exercício da função
pública não poderá exceder ao ano letivo em que se der a
designação.

§ 4° - A designação para o exercício de função pública, prevista no
"caput" do artigo, far-se-á por ato do Reitor, publicado no órgão oficial.

Art. 75 - A dispensa do designado para a função pública de que trata
o artigo anterior será processada pela mesma autoridade que efetuou
a designação e será:

- automática;
II - a pedido;
III - de ofício.
§ 1° - A dispensa automática decorre do término do prazo da

designação e independe de ato formal.
§ 2° - A dispensa a pedido dar-se-á por solicitação do designado, por

meio de termo próprio.
§ 3° - A dispensa prevista no inciso III do "caput" do artigo dar-se-á

quando se configurar uma das seguintes situações:
- redução do número de aulas;

II - provimento do cargo;
III - retorno do titular antes do prazo previsto;
IV - interesse do serviço;
V - designação em desacordo com a legislação vigente.
Ari. 76 - A dispensa de ofício, motivada por interesse do serviço,

rsT
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ocorrerá quando o servidor:

- atingir, no período de vigência da designação, o limite de faltas
superior a 10% (dez por cento) da carga horária mensal de trabalho a
que está sujeito;

II - demonstrar desempenho que não recomende sua permanência,
em avaliação de desempenho feita pelo Chefe de Departamento e
Coordenador de Curso, referendada pelo Conselho Departamental ou
outro que vier a substituí-lo, no caso de Professor, e, nos demais
casos, pela chefia imediata, referendada pela chefia superior;

III - incorrer em uma das transgressões especificadas na Lei n° 869,
de 5 de julho de 1952, e legislação pertinente.

Art. 77 - Será constituída comissão paritária especial de implantação
deste plano de carreira na UNIMONTES, com a finalidade de proceder
ao enquadramento dos atuais servidores lotados nos respectivos
quadros de pessoal.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
inativos dos quadros de pessoal das UNIMONTES.

§ 20 - As normas e procedimentos para o enquadramento a que se
refere o "caput" deste artigo serão regulamentados pelo Reitor,
observado o que dispõe esta lei.

Art. 78 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no
valor de R$ , observado o disposto no art. 43 da Lei n°4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 79 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário."
Sala das Reuniões, outubro de 2001.
Elbe Brandão

ANEXO 1
(a que se referem os arts. 90 e 62 da Lei n° , de de de)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ESTRUTURA BÁSICA
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.
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ANEXO II

(a que se referem os arts. 10 e 63 da Lei n°, de de de)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO -
ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 206.2002.

ANEXO 111-A
(a que se refere o art. 80 da Lei n° , de de de)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
QUADRO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO - ENSINO SUPERIOR

* - O Quadro do Anexo 111-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

* Ver § 1° e 2° do art. 8°.
ANEXO lII-B

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

QUADRO DE CARREIRA DE ANALISTA TÉCNICO DA
ADMINISTRAÇÃO

* - O Quadro do Anexo Ill-B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

*Ver § 1° e 20 do art. 80.
ANEXO IIl-C

(a que se refere o art. 8° da Lei n°, de de de)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

QUADRO DE CARREIRA DE ANALISTA TÉCNICO DA SAÚDE
* - O Quadro do Anexo III - C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

*Ver § 1° e 20 do art. 80 .
ANEXO III—D

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -UNIMONTES

QUADRO DE CARREIRA DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
* - O Quadro do Anexo III - D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO 111—E
(a que se refere o art. 80 da Lei n°, de de de)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -

UNIMONTES
QUADRO DA CARREIRA DE APOIO TÉCNICO DA SAÚDE

* - O Quadro do Anexo III - E foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO 1V-A
(a que se refere o art. 61 da Lei n° de de de)

* - O Quadro do Anexo 1V-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO 1V—A
(a que se refere o art. 61 da Lei n°, de de de)
* O Quadro do Anexo 1V-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO IV-13
(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de)

* - O Quadro do Anexo IV-13 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO IV-C
(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de)

* - O Quadro do Anexo IV-C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

EMENDA N° 16
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam estruturados, nos termos desta lei, os Quadros

Especiais de Pessoal, da administração pública estadual autárquica e
fundacional, das seguintes instituições da área de ciência e
tecnologia:

- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG -;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro- FJP -;
VI - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
VII - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG;
VIII - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES;
IX - Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
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§ 1° - Os quadros de pessoal ora estruturados ficam adequados

às diretrizes de planos de carreira para a administração estadual, nos
termos da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e do Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994, observado o disposto nesta lei.

§ 2° - O Quadro de Carreira do IPEM-MG será adequado, por meio
de portaria do órgão, ao disposto nesta lei.".

Sala das Reuniões, abril de 2002.
Arlen Santiago

EMENDA N°17
Acrescente-se onde convier, acrescido dos respectivos Anexos XIV,

XV XVI:
"Art. .... - Altera os valores das tabelas constantes dos Anexos 1 e II

da Lei Delegada n° 38, de 26 de setembro de 1997, passando a
vigorar os valores das tabelas dos Anexos XIV e XV desta lei."

"Art. .... - Fica alterado o ajustamento de fatores dos cargos de
provimento em comissão, que compõem a estrutura básica, previstos
no Anexo VI, a que se refere o art. 34 da Lei n° 11.179, de 10 de
agosto de 1993, conforme Anexo XVI desta lei.".

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2002.
Márcio Kangussu
Justificação: E de enorme importância o papel que a Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais desempenha, no que diz
respeito às informações que coleta e fornece aos órgãos de
fiscalização, de repressão ao crime, de defesa do consumidor e de
auxílio ao planejamento econômico do Estado, tendo-se em vista a
qualidade e a confiabilidade dessas informações.

Essa qualidade é reconhecida pelas entidades de classe do
empresariado mineiro, pela sociedade e pelos órgãos públicos, além
de ter sido patenteada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, que conferiu à Junta Comercial, por 5 vezes
consecutivas, o Prêmio da Qualidade e Produtividade do Registro
Mercantil - Troféu Ouro - e, ainda, o título de Destaque Nacional, no
ano de 2001. O reconhecimento público da competência da JIJCEMG
alcançou repercussão em todo o País e serviu como modelo de
gestão para as 27 Juntas Comerciais, por indicação do referido
Ministério.
Os 130 servidores desenvolvem, com desdobrado esforço e
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dedicação, as atividades de registro mercantil em todo o Estado, e
o atendimento chega, em média, a 22 mil solicitações por mês de
serviços, com respostas, em tempo médio de 4 horas. Apesar da
redução drástica (33%) de seu quadro de pessoal, em virtude de
aposentadorias, PDV e exonerações a pedido, a Junta manteve seu
padrão de eficiência.

A situação aflitiva por que passam os servidores dessa Casa, é,
portanto, algo preocupante e que merece uma solução imediata por
parte do poder público. Há mais de sete anos os seus vencimentos
não são reajustados, e o salário mínimo, nesse período, teve um
reajuste em torno de 100%. Conseqüentemente, os servidores da
JUCEMG estão sendo altamente sacrificados.

Como se sabe, a autarquia tem receita própria, o que lhe permite
absorver a atualização salarial ora proposta sem precisar submeter-se
a nenhum sacrifício.

Em face do exposto, conto com o apoio e a solidariedade dos
nobres parlamentares na aprovação desta emenda.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
Anexo XIV

Tabela Salarial
Carga horária: 30 horas semanais

* - O Quadro do Anexo XIV foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo XV
Tabela Salarial

Carga horária - 40 horas semanais
* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO XVI
Cargo

Superintendente de
Registro do Comércio
Superintendente de
Apoio Técnico

Fator de
Ajustam

ento
1.72117

1,72117
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SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.774/2001
Estrutura os Quadros Especiais de Pessoal das Administrações

Públicas Estaduais Autárquica, Fundacional e de Empresa Pública
das instituições que menciona e dá outras providências:

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

Das Disposições Preliminares
Art. 1° - Ficam estruturados, nos termos desta lei, os Quadros

Especiais de Pessoal, das Administrações Públicas Estaduais
Autárquica, Fundacional e de Empresa Pública das seguintes
instituições da área de ciência e tecnologia:

- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG -;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro - FJP -;
VI - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
VII - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG -;
VIII — Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

EPAMIG.
§ 1° - Os quadros de pessoal ora estruturados ficam adequados às

diretrizes de planos de carreira para a administração estadual, nos
termos da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, do Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994, e o disposto na Lei 6.310, de 8
de maio de 1974, incluindo o respectivo Plano de Cargos e Salários,
aprovado pelo Conselho Estadual de Política de Pessoal, em 1 1 de
novembro de 1986, conforme reestruturação de 1° de julho de
1998.observado o disposto nesta lei.
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§ 2° - O Quadro de Carreira do IPEM-MG será adequado, através

de portaria do órgão, ao disposto nesta lei.
Capítulo II

Dos Conceitos e das Caracterizações
Art. 20 - Observados os demais conceitos a que se refere a Lei n°

10.961, de 14/12/92, quanto às instituições por ela abrangidas, para
os efeitos desta lei, conceituam-se:

- os cargos de atribuições da mesma natureza estão especificados
nos seguintes segmentos de classe:

a) Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia;
b) Gestão Logística em Ciência e Tecnologia;
c) Técnico em Atividade de Ciência e Tecnologia;
II - posicionamento é o ato administrativo pelo qual cada entidade

reverá o enquadramento de cada servidor, observadas as condições
previstas nesta lei;

a) posicionamento em nível é o posicionamento do servidor no nível
correspondente aos requisitos que preencher;

b) posicionamento em grau é o posicionamento do servidor no grau
correspondente aos requisitos que preencher.

III - tratando-se da empresa pública Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado de Minas Geras - EPAMIG-, prevalecem os
cargos que constam no Plano de Cargos e Salários aprovado pelo
Conselho Estadual de Política de Pessoal, conforme o Anexo V
disposto nesta lei.

Parágrafo único - O cumprimento do estágio probatório pelo servidor
equivale ao atendimento dos requisitos de efetivo exercício, tanto para
posicionamento em nível, quanto para posicionamento em grau.

Art. 30 - O ingresso do servidor far-se-á mediante aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a ordem
de classificação por provimento de cargo efetivo no grau inicial relativo
ao nível de escolaridade comprovado, e o desenvolvimento dar-se-á
por posicionamento em grau e em nível, observadas as condições
previstas nesta lei.

Art. 40 - Para as instituições abrangidas pela Lei n° 10.961, de
14/12/92, o posicionamento em nível do servidor deverá observar:

- ter setecentos e trinta dias de efetivo exercício no cargo ocupado
no período aquisitivo, fazendo-se a contagem do prazo após o
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cumprimento do estágio probatório;

II - atender aos requisitos específicos dos arts. 10, 14, 18 e 22 desta
lei.

§ 1° - O enquadramento inicial dos servidores da empresa pública
EPAMIG se dará no grau inicial da faixa referente ao cargo e, a cada
ano de efetivo exercício na carreira, corresponderá a um grau salarial.

§ 2° - Resultando o enquadramento inicial, a que se refere o
parágrafo anterior, em salário menor do que o percebido pela servidor,
a diferença será paga a título de vantagem de pessoal.

Art. 50 - A obtenção do posicionamento em grau está condicionada á
permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de setecentos e
trinta dias e à aprovação em processo de avaliação de desempenho.

Art. 6° - Perderá o direito ao posicionamento em nível ou em grau o
servidor que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de
suspensão ou for destituído, por penalidade, de cargo de provimento
em comissão;

II - afastar-se, sem motivo legalmente aceitável, do serviço por mais
de cinco dias, sem vencimento, para posicionamento em grau, ou por
mais de vinte dias, no caso de posicionamento em nível.

Parágrafo único - Apenas para fins de posicionamento em grau, o
afastamento nos casos de licença para tratamento de saúde ou
licença decorrente de doença profissional ou de acidente de trabalho,
considerado isolada ou cumulativamente, fica limitado a cento e
oitenta dias, durante o período aquisitivo.

Art. 70 - Os posicionamentos em nível e em grau do servidor são
independentes entre si, de modo que a obtenção de um não será
empecilho para a do outro.

Capítulo III
Dos Cargos e da Carreira

Art. 8° - Os Quadros de Pessoal de que trata esta lei têm a seguinte
composição conforme os Anexos 1, II, III, IV e V, respectivamente,
respeitadas as peculiaridades das instituições:

Parágrafo único - Para a empresa pública EPAMIG, prevalecerão os
cargos constantes no seu PCS , conforme o Anexo V desta lei.

Seção 1
Do Segmento de Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e
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Tecnologia

Art. 90 - O cargo isolado de Pesquisador em Ciência e Tecnologia
destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de gestão,
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação
e controle técnico de programas e projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, estudos e serviço técnico-
científicos.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o segmento de
classes do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior,
reconhecido na forma da legislação vigente.

Art. 10 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1:
a) ser podador de diploma de curso superior;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível II:
a) ter o titulo de especialização "lato sensu'; ou
b) ser podador de diploma de curso superior e contar nove anos de

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável;

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

III - Nível III:
a) ter o título de Mestre; ou
b) ter o título de especialização 'lato sensu' e contar onze anos de

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ser portador de diploma de curso superior e contar dezessete
anos de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação e avaliação de desempenho
favorável;

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

IV - Nível IV:
a) ter o título de Doutor; ou
b) ter o título de Mestre e contar doze anos de experiência

comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do diploma de
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graduação e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ter o título de especialização "lato sensu" e contar dezoito anos de
experiência comprovada em sua área de atuação, apósb a obtenção
do diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou

d) ser portador de diploma de curso superior e contar vinte anos de
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação e avaliação de desconto favorável;

e) nas citações de que tratam as alíneas acima, ter registro no órgão
de classe, quando couber.

Art. 11 - A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser revalidada
por instituição nacional credenciada para esse fim.

Art. 12 - A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de
Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia é a
constante no Anexo V desta lei.

Seção II
Do Segmento de Gestão Logística em Ciência e Tecnologia

Art. 13 - O cargo isolado de Gestor Logístico em Ciência e
Tecnologia destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de
apoio administrativo à direção, à coordenação, à organização, ao
planejamento, à execução, ao controle e à avaliação de projetos e
programas na área de ciência e tecnologia.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o segmento de
classes do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior,
reconhecido na forma da legislação vigente.

Art. 14 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1:
a) ser portador de diploma de curso superior;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível II:
a) ter o título de especialização "lato sensu"; ou
b) ser podador de diploma de curso superior e contar nove anos de

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável;

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

III - Nível III:
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a) ter o título de Mestre; ou
b) ter o titulo de especialização 'lato sensu" e contar onze anos de

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ser portador de diploma de curso superior e contar dezessete
anos de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação e avaliação de desempenho
favorável;

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber.

Art. 15 - A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser revalidada
por instituição nacional credenciada para esse fim.

Art. 16 - A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de
Gestão Logística em Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VI
deste lei.

Seção III
Do Segmento de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

Art. 17 - O cargo isolado de Técnico em Atividades de Ciência e
Tecnologia destina-se a servidores habilitados ao exercício de
atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em ciência e tecnologia.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o cargo de que
trata este artigo é o curso de ensino médio, com habilitação para o
exercício de profissão técnica, reconhecido na forma da legislação
vigente.

Art. 18 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível II:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) contar no mínimo de dez anos de experiência comprovada em

sua área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio,
com habilitação para o exercício de profissão técnica e avaliação de
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desempenho favorável; e

c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível III:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) ter o mínimo de quatorze anos de experiência em atividade de

sua área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio,
com habilitação para o exercício de profissão técnica e avaliação de
desempenho favorável; e

c) ter registro no órgão de classe, quando couber.
Art. 19 - A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de

Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no
Anexo VII desta lei.

Seção IV
Da Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e

Tecnologia
Art. 20 - A Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência

e Tecnologia destina-se ao posicionamento, à promoção e à
progressão horizontal dos atuais servidores ocupantes dos cargos de
Auxiliar de Atividades de Pesquisa da Carreira de Ciência e
Tecnologia, criada pala Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990,
carreira essa a ser extinta com a vacância dos cargos que a
compõem, sendo vedada a realização de concurso para o respectivo
provimento.

Art. 21 - O servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Atividade de
Ciência e Tecnologia tem como atribuição o exercício de atividades
auxiliares de suporte operacional nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em ciência e tecnologia.

Art. 22 - Os cargos de série de classe de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia, constantes do Anexo IV desta lei, têm como
requisitos:

- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia 1:
a) ter concluído curso de ensino fundamental;

- Auxiliar em Atividade de Ciência e Tecnologia II:
a) ter concluído curso de ensino fundamental;
b) ter o mínimo de dez anos de experiência comprovada em sua

área de atuação e avaliação de desempenho favorável;
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III - Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia III:
a) ter concluído curso de ensino fundamental;
b) ter o mínimo de quatorze anos de experiência comprovada em

sua área de atuação e avaliação de desempenho favorável.
Art. 23 - Para promoção na Carreira Transitória de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia, como previsto no art. 25 da Lei n°
10.961, de 14 de dezembro de 1993, exigir-se-á do servidor o
cumprimento do interstício a que se refere o inciso 1 do art. 4° e do art.
22, desta lei.

Art. 24 - A tabela de vencimentos da Carreira Transitória de Auxiliar
em Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VIII
desta lei.

Seção V
Do Segmento de Técnico de Nível Superior

Art. 25 - O cargo isolado Técnico de Nível Superior tem as seguintes
atribuições: elaborar, executar, coordenar e avaliar programas,
projetos e subprojetos de pesquisa e desenvolvimento, relacionados
com a atividade-fim da empresa.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o segmento de classes
do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior,
reconhecido na forma da legislação vigente e o posicionamento em
nível do servidor ocupante deste cargo depende da satisfação dos
seguintes requisitos específicos:

- Nível XI:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível XII:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter o título de Mestre na área de atuação;
c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível XIII:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter o título de Mestre na área de atuação;
c) ter o título de Doutor na área de atuação;
d) ter registro no órgão de classe, quando couber.

Seção VI
Do Segmento de Técnico Superior Especializado
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Art. 26 - O cargo isolado Técnico Superior Especializado tem as

seguintes atribuições: realizar estudos de natureza técnica nas áreas
da administração ou economia, finanças, advocacia, contabilidade e
outras de nível superior que sejam necessárias ao funcionamento das
atividades das áreas administrativo-financeiras da empresa.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o segmento de classes
do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior,
reconhecido na forma da legislação vigente, e o posicionamento em
nível do servidor ocupante deste cargo depende da satisfação dos
seguintes requisitos específicos:

- Nível IX:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível X:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter dez anos de experiência comprovada nessa área, após a

obtenção do diploma de graduação e avaliação de desempenho
favorável em processo específico para esse fim;

c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível XI:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b)ter o título de especialização "lato sensu" na área de atuação;
c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
IV - Nível XII:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter o titulo de Mestre na área de atuação;
c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
V - Nível XIII:
a) ser portador de diploma de nível superior na área de atuação;
b) ter o título de Doutor na área de atuação;
c) ter o título de Mestre na área de atuação;
d) ter registro no órgão de classe, quando couber.

Seção VII
Do Segmento de Técnico de Nível Médio

Art. 27 - O cargo isolado Técnico de Nível Médio tem as seguintes
atribuições:

- Áreas vegetal e animal: supervisionar as atividades de instalação
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e condução de experimentos, operar usinas de aplicações
tecnológicas e conduzir treinamento operacional;

II - laboratório: executar análises, determinação e dosagem de
elementos químicos, físicos e de fertilidade (solo) e orientar preparo
de material e equipamentos necessários às análises.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o segmento de classes
do cargo de que trata este artigo é o curso de ensino médio, com a
habilitação técnica, reconhecido na forma da legislação vigente, e o
posicionamento em nível do servidor ocupante deste cargo depende
da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível VI:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão técnica;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível VII:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão técnica;
b) ter dez anos de experiência comprovada nessa área, após a

conclusão do curso de ensino médio, com a habilitação para o
exercício de profissão técnica, e avaliação de desempenho favorável
em processo específico para esse fim;

c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível VIII:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão técnica;
b) ter 14 anos de experiência comprovada nessa área, após a

conclusão do curso de ensino médio, com a habilitação para o
exercício de profissão técnica, e avaliação de desempenho favorável
em processo específico para esse fim;

c) ter registro no órgão de classe, quando couber.
Seção VIII

Do Segmento de Auxiliar Administrativo
Art. 28 - O cargo isolado Auxiliar Administrativo tem a seguinte

atribuição: executar tarefas de rotinas administrativas em geral,
financeiras e contábeis.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o segmento de classes
do cargo de que trata este artigo é o curso de ensino médio, com a
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habilitação para o exercício de profissão técnica, quando couber,
reconhecido na forma da legislação vigente, e o posicionamento em
nível do servidor ocupante deste cargo depende da satisfação dos
seguintes requisitos específicos:

- Nível VI:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão de técnica, quando couber;
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível Vil:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão técnica, quando couber;
b) ter dez anos de experiência comprovada nessa área, após a

conclusão do curso de ensino médio, com a habilitação para o
exercício de profissão técnica, e avaliação de desempenho favorável
em processo específico para esse fim;

c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível VIII:
a) ser portador de diploma de nível médio, com a habilitação para o

exercício de profissão técnica, quando couber;
b) ter quatorze anos de experiência comprovada nessa área, após a

conclusão do curso de ensino médio, com a habilitação para o
exercício de profissão técnica, e avaliação de desempenho favorável
em processo específico para esse fim;

c) ter registro no órgão de classe, quando couber.
Seção IX

Do Segmento de Auxiliar de Laboratório
Art. 29 - O cargo isolado Auxiliar de Laboratório tem as seguintes

atribuições:
- executar serviços auxiliares de limpeza e conservação do material

de laboratório;
II - auxiliar os trabalhos técnicos de laboratório, no cuidado da

aparelhagem utilizada e no registro de dados resultantes das análises
e observações realizadas;

III - executar análises simples de laboratório e preparar material
necessário às análises mais complexas e realizar observações
meteorológicas.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o segmento de classes
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do cargo de que trata este artigo é o curso primário (1 8 à 4a série
do ensino fundamental), e o posicionamento em nível do servidor
ocupante deste cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos
específicos:

- Nível III:
a) ter concluído a 4a série do ensino fundamental;
II - Nível IV:
a) ter concluído o ensino fundamental;
III - Nível V:
a) ter concluído o ensino fundamental, com curso de capacitação

para o exercício de profissão de auxiliar de laboratório.
Seção X

Do Segmento de Agente Administrativo
Art. 30 - O cargo isolado Agente Administrativo tem a seguinte

atribuição: exercer atividade semiqualificada em nível de 1° grau de
ensino no campo da administração.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso de ensino fundamental, e o posicionamento em
nível do servidor ocupante deste cargo depende da satisfação dos
seguintes requisitos específicos:

- Nível IV:
a) ter concluído o ensino fundamental.

Seção Xl
Do Segmento de Telefonista

Art. 31 - O cargo isolado Telefonista tem a seguinte atribuição:
operar as mesas dos sistemas PABX ou PBX para recebimento e
transmissão de ligações telefônicas.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o ensino fundamental, e o posicionamento em nível do
servidor ocupante deste cargo depende da satisfação dos seguintes
requisitos específicos:

- Nível IV:
a) ter concluído o ensino fundamental.

Seção XII
Do Segmento de Mestre Agroindustrial

Art. 32- O cargo isolado Mestre Agroindustrial tem as seguintes
atribuições: orientar e executar tarefas de preparação e elaboração de
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produtos e experimentos.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso primário (da ia à 4' série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível IV
a) ter concluído o curso primário (da P à 4' série do ensino

fundamental).
Deção XIII

Do Segmento de Operário Agroindustrial
Art. 33 - O cargo isolado Operário Agroindustrial tem as seguintes

atribuições: operar máquinas e equipamentos industriais e executar
tarefas de elaboração de produtos e experimentos.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso primário (da P à 4 série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível III
a) ter concluído o curso primário (da P à 4 série do ensino

fundamental).
Seção XIV

Do Segmento de Auxiliar Agroindustrial
Art. 34 - O cargo isolado Auxiliar Agroindustrial tem as seguintes

atribuições: executar serviços braçais em usinas de transformação e
de experimentações tecnológicas.

Parágrafo único - Esse cargo exige para o segmento de classes do
cargo de que trata este artigo é o nível elementar (alfabetizado), e o
posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo depende
da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1
a) ser alfabetizado;
II - Nível II
a) ser alfabetizado;
b) ter no mínimo dez anos de efetivo exercício no nível anterior e

avaliação de desempenho favorável.
Seção XV

Do Segmento de Auxiliar de Serviços
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Art. 35 - O cargo isolado Auxiliar de Serviços tem as seguintes

atribuições: sob supervisão direta, desempenhar atribuições internas e
externas de natureza simples, como limpeza e entrega de
correspondência e encomendas.

Parágrafo único - Esse cargo exige para o segmento de classes do
cargo de que trata este artigo é o nível elementar (alfabetizado), e o
posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo depende
da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1
a) ser alfabetizado.
II - Nível II
a) ser alfabetizado;
b) ter no mínimo dez anos de efetivo exercício no nível anterior e

avaliação de desemprenho favorável.
Seção XVI

Do Segmento de Oficial de Serviços
Art. 36 - O cargo isolado Oficial de Serviços tem as seguintes

atribuições: executar atividades manuais qualificadas em geral.
Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata

este artigo é o curso primário (da P à 4 série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível II
a) ter concluído o curso primário (da V à 4a série do ensino

fundamental).
II - Nível III
a) ter concluído o curso primário (da 1 3 à 43 série do ensino

fundamental);
b) ter no mínimo dez anos de efetivo exercício no nível anterior e

avaliação de desempenho favorável.
Seção XVII

Do Segmento de Mestre Rural
Art. 37 - O cargo isolado Mestre Rural tem as seguintes atribuições:

orientar e executar tarefas de instalação e condução de experimentos.
Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata

este artigo é o curso primário (da Pá 4' série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
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depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível IV
a) ter concluído o curso primário (da P à 4 série do ensino

fundamental).
Seção XVIII

Do Segmento de Operário Rural
Art. 38 - O cargo isolado Operário Rural tem as seguintes

atribuições: operar máquinas agrícolas leves e executar tarefas de
tratos cultural e animal.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso primário (da P à 4 série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível III
a) ter concluído o curso primário (da P à 4a série do ensino

fundamental).
Seção XIX

Do Segmento de Auxiliar Rural
Art. 39 - O cargo isolado Auxiliar Rural tem as seguintes atribuições:

executar serviços braçais em tratos culturais e animais.
Parágrafo único - A exigência básica para o segmento de classes do

cargo de que trata este artigo é o nível elementar (alfabetizado), e o
posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo depende
da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1
a) ser alfabetizado.
II - Nível II
a) ser alfabetizado;
b) ter no mínimo dez anos de efetivo exercício no nível anterior e

avaliação de desempenho favorável.
Seção XX

Do Segmento de Tratorista
Art. 40 - O cargo isolado Tratorista tem as seguintes atribuições:

operar máquinas agrícolas pesadas para preparo do solo, realizando a
manutenção desse equipamento.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso primário (da if à C série do ensino fundamental),
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e o posicionamento em nível do servidor ocupante desse cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível III
a) ter concluído o curso primário (da P à 4' série do ensino

fundamental).
Seção XXI

Do Segmento de Artífice
Art. 41 - O cargo isolado Artífice tem as seguintes atribuições:

supervisionar, orientar e executar as atividades de manutenção e
conservação nas áreas de mecânica, eletricidade, carpintaria, ferraria,
solda, lubrificação, borracharia, pintura e obras em geral, fazer
reparos e consertos em geral em máquinas, equipamentos, veículos e
instalações elétricas da empresa.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o curso primário (da ia à 4a série do ensino fundamental),
e o posicionamento em nível do servidor ocupante deste cargo
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível IV
a) ter concluído o curso primário (da P à 4a série do ensino

fundamental).
Seção XXII

Do Segmento de Motorista
Art. 42 - O cargo isolado Motorista tem as seguintes atribuições:

conduzir veículos no transporte de passageiros ou carga, realizando a
manutenção dos veículos.

Parágrafo único - A habilitação mínima para o cargo de que trata
este artigo é o ensino fundamental, e o posicionamento em nível do
servidor ocupante desse cargo depende da satisfação dos seguintes
requisitos específicos:

- Nível IV
a) ter concluído o ensino fundamental;
II - Nível V
a) ter concluído o ensino fundamental;
b) ter no mínimo dez anos de efetivo exercício no nível anterior e

avaliação de desempenho favorável.
Art. 43 - Para promoção na Carreira Transitória de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia, como previsto no art. 25 da Lei n°

rÁ
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10.961, de 14 de dezembro de 1993, exigir-se-á do servidor o
cumprimento do interstício a que se refere o inciso 1 do art. 4° e do art.
22, desta lei.

Parágrafo único - O posicionamento nos quadros de carreira dos
servidores da EPAMIO obedecerá para cada caso às especificidades
descritas nas seções V a XXII do capítulo III desta lei.

Art. 44 - A tabela de vencimentos da Carreira Transitória de Auxiliar
em Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VIII
desta lei.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e da Administração dos Cargos Isolados e da

Carreira Transitória
Art. 45 - O atual ocupante de cargo dos Quadros de Pessoal

referidos no art. 1° desta lei será posicionado nos Quadros Especiais
dos respectivos anexos, observadas as seguintes regras:

- ocupante de cargo com atividades na área fim de cada instituição
será posicionado no segmento de classe de Pesquisa, Gestão e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia;

II - ocupante de cargo com atividades na área meio de cada
instituição será posicionado no segmento de classe de Gestão
Logística em Ciência e Tecnologia;

III - ocupante de cargo de Técnico em Atividades de Pesquisa será
posicionado no segmento de classe de Técnico em Atividades de
Ciência e Tecnologia;

IV - ocupante de cargo de Auxiliar de Atividades de Pesquisa será
posicionado na Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia.

Art. 46 - O posicionamento referido no art. 25 compreende a
transposição dos ocupantes dos atuais cargos definidos nesta lei,
conforme os Anexos XII, XIII, XIV e XV, conjugada com a aplicação
dos critérios de titulação ou experiência equivalente estabelecidos nos
arts. 10, 14, 18 e 22 desta lei, não se exigindo, para esse fim, a
avaliação de desempenho, devendo o servidor apresentar a
documentação necessária ao ato, no prazo de até sessenta dias
contados a partir da data de publicação da lei.

Art. 47 - Na observância do disposto nesta lei, o servidor será
posicionado de forma que se lhe assegure, no mínimo, vencimento,
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provento ou pensão de valor igual ao que vinha percebendo.

Art. 48 - Excetuada a empresa pública EPAMIG, as funções de
direção, chefia e assessoramento no âmbito das instituições
enumeradas no art. 1, exercidas por servidores públicos integrantes
ou não dos Quadros de Pessoal objeto desta lei, serão remuneradas
por gratificação, observando- se:

- funções de nível hierárquico superior farão jus à gratificação
equivalente a 40% (quarenta por cento) do vencimento do Grau A do
Nível 1 do Anexo V desta lei;

II - funções de nível hierárquico intermediário farão jus à gratificação
equivalente a 30% (trinta por cento) do vencimento do Grau A do Nível
1 do Anexo V desta lei;

III - funções de nível hierárquico inferior farão jus à gratificação
equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento do Grau A do Nível
do 1 do Anexo V desta lei.

§ 1 0 - As funções de chefia, supervisão e assessoramento de que
cuida o "caput" deste artigo serão objeto de regulamentação no
âmbito das entidades referidas no art. 1° desta lei, atendidas as
respectivas éspecificidades.

§ 20 - O servidor integrante do Quadro de Pessoal, responsável pelo
exercício das competências de que cuida o art. 60 da Lei n° 12.158, de
23 de maio de 1996, fará jus a gratificação de função mencionada no
inciso 1 deste artigo.

§ 30 - O servidor integrante dos Quadros de Pessoal desta lei, no
exercício do cargo de direção de que cuida a Lei n° 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, será remunerado por opção, considerando a
gratificação de função do inciso 1 deste artigo.

Art. 49 - Tratando-se da empresa pública EPAMIG, prevalecerão os
seguintes cargos comissionados e critérios de remuneração:

- Superintendente - salário equivalente ao XIII-0, da tabela salarial
de cargos efetivos;

II - Chefe de Assessoria - salário equivalente a 80% (oitenta por
cento) do Xlll-O, da tabela salarial de cargos efetivos;

III - Chefe de Departamento - salário equivalente a 80% (oitenta por
cento) do XIII-0, da tabela salarial de cargos efetivos;

IV - Chefe de Centro - salário equivalente a 80% (oitenta por cento)
do XIII-0, da tabela salarial de cargos efetivos;
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V - Chefe de Gabinete do Presidente - salário equivalente a 80%

(oitenta por cento) do XIII-0, da tabela salarial de cargos efetivos;
VI - Chefe da Auditoria Interna - salário equivalente a 80% (oitenta

por cento) do XIII-0, da tabela salarial de cargos efetivos;
VII - Gerente V - salário equivalente a 56% (cinqüenta e seis por

cento) do XIII-0, da tabela salarial de cargos efetivos;
VIII - Gerente IV - salário equivalente a 66% (sessenta e seis por

cento) do Chefe de Centro;
IX - Gerente III - salário equivalente a 60% (sessenta por cento) do

Chefe de Centro;
X - Gerente II - salário equivalente a 45% (quarenta e cinco por

cento) do Chefe de Centro;
Xl - Gerente 1 - salário equivalente a 40% (quarenta por cento) do

Chefe de Centro;
XII - Chefe de Divisão - salário equivalente a 69% (sessenta e nove

por cento) do Chefe de Departamento;
XIII - Coordenador de Coordenadoria - salário equivalente a 73,85%

(setenta e três vírgula oitenta e cinco por cento) do Chefe de Divisão;
XIV - Supervisor de Núcleo - salário equivalente a 73,85% (setenta e

três vírgula oitenta e cinco por cento) do Chefe de Divisão;
XV - Assessor Técnico II - salário equivalente a 120% (cento e vinte

por cento) do XII-A, da tabela salarial de cargos efetivos;
XVI - Assessor Técnico 1 - salário equivalente a 120% (cento e vinte

por cento) do XI-A, da tabela salarial de cargos efetivos;
XVII - Assistente II - salário equivalente a 120% (cento e vinte por

cento) do XI-A, da tabela salarial de cargos efetivos;
XVIII - Assistente 1 - salário equivalente a 120% (cento e vinte por

cento) do X-A, da tabela salarial de cargos efetivos;
XIX - Secretária Executiva III - salário equivalente a 14888% (cento

e quarenta e oito vírgula oitenta e oito por cento) do VIII-A, da tabela
salarial de cargos efetivos;

XX - Secretária Executiva II - salário equivalente a 120% (cento e
vinte por cento) do Vil 1-A, da tabela salarial de cargos efetivos;

XXI - Secretária Executiva 1 - salário equivalente a 120% (cento e
vinte por cento) do VIl-A, da tabela salarial de cargos efetivos;

XXII - Secretário Executivo de Programa de Pesquisa - gratificação
equivalente a 11,78% (onze vírgula setenta e oito por cento) do XIII-A,

WC
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da tabela salarial de cargos efetivos.

Art. 50 - A concessão de anuênio e férias-prêmio dos empregados
da EPAMIG obedecerão aos mesmos critérios vigentes na
administração pública direta estadual.

Art. 51 - O detalhamento das atribuições e os critérios de avaliação
de desempenho dos cargos isolados e da Carreira Transitória para
efeito de posicionamento serão fixados por meio de portarias a serem
baixadas no âmbito de cada uma das instituições referidas no art. 1°
desta lei, no prazo de até sessenta dias a contar de sua publicação,
as quais terão vigência mínima de dois anos, renováveis por igual
período.

Parágrafo único - O processo de avaliação de desempenho apurará
o cumprimento pelo servidor de suas atribuições, o desempenho
profissional no cargo e ainda:

a) assiduidade, pontualidade, dedicação ao serviço, observância dos
demais deveres e, especialmente, a produtividade funcional;

b) dados cadastrais e curriculares que comprovem aperfeiçoamento,
mediante a participação em curso de capacitação e desenvolvimento
profissional;

c) capacidade revelada na qualidade e na eficiência demonstradas
em vista da complexidade das atividades exercidas.

Art. 52 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos
cargos criados em decorrência dos arts. 20 e 23 da Lei n° 12.593, de
28 de julho de 1997, e aos transferidos nos termos do art. 29 da
mesma lei o posicionamento nos Quadros Especiais de Pessoal de
Atividades de Ciência e Tecnologia de que trata esta lei.

Art. 53 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos
cargos criados em decorrência do disposto no § 4 0 do art. 33 da Lei n°
10.827, de 23 de julho de 1992, e aos transferidos nos termos do art.
70 da Lei n° 12.153, de 21 de maio de 1996, o posicionamento nos
Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia
de que trata esta lei.

Art. 54 - Os cargos de Professor Assistente criados pela Lei n°
11.658, de 2 de dezembro de 1994, e alterados pela Lei n° 12.872, de
17 de junho de 1998, ficam transformados em cargos isolados de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia e incluídos no Quadro Especial
de Pessoal de Ciência e Tecnologia nos termos desta lei.
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Art. 55 - O disposto nesta lei aplica-se aos servidores inativos e

aos pensionistas dos Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de
Ciência e Tecnologia objeto desta lei.

Art. 56 - Não havendo, por motivo de extinção, no Quadro de
Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,
constante no Anexo IV, cargo ou função correspondente ao do inativo,
ser-lhe-á assegurada extensão das modificações gerais incidentes
sobre os vencimentos dos cargos de que trata esta lei.

Art. 57 - Os cargos que compõem os segmentos de classes e a
Carreira Transitória de que tratam esta lei ficam distribuídos de acordo
com o Anexo IX.

Art. 58 - Para o preenchimento de vagas atualmente existentes nos
cargos isolados de ciência e tecnologia será realizado concurso
público, a ser convocado no prazo de cento e vinte dias a partir da
publicação desta lei.

Art. 59 - Aplica-se aos detentores de função pública do Quadro de
Funções Públicas e de Atividades de Ciência e Tecnologia, constantes
no Anexo V da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990, o disposto
nesta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

- EPAMIG - tem como missão encontrar soluções tecnológicas para o
complexo agrícola. Em toda a sua existência, vem contribuindo
significativamente para o desenvolvimento tecnológico do Estado.
Prova disso são os reflexos diretos do seu trabalho na geração de
empregos e renda para o meio rural, na disponibilização de
tecnologias para produção de alimentos de qualidade a baixo custo e
no aumento expressivo da arrecadação de ICMS. Mais de 80% do
café cultivado em Minas, inclusive no cerrado, milhares de empregos
diretos e indiretos, milhões de reais em impostos, a liderança em
várias tecnologias de produtos lácteos e a concepção e a condução
do programa de governo Organização e Gestão da Pecuária Bovina
são outros destaques. Essas e outras conquistas resultaram do
elevado e persistente investimento da sociedade mineira na formação

rs



754
criteriosa de seus cientistas. No entanto, a continuidade desse
trabalho está ameaçada pelos baixíssimos salários, responsáveis pela
evasão e pela desmotivação desses profissionais.

A EPAMIG, nivelando-se em importância com as demais instituições
mineiras de ciência e tecnologia, atingidas pelo mesmo problema,
baixos salários, necessita do imprescindível apoio da Assembléia
Legislativa no acolhimento desta proposta de sua inclusão no Projeto
de Lei n° 1.774. Do contrário, na prática, seria estabelecida a
desigualdade entre os iguais e a instituição de castas entre as
entidades dedicadas a tão nobre missão: o desenvolvimento científico
e tecnológico de Minas Gerais.

Anexo 1
Do Cargo do Segmento de Classe de Pesquisa, Gestão e

Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 90 da Lei n°, de / 12002)

* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo II
Do Cargo do Segmento de Classe de Gestão Logística em Ciência e

Tecnologia
(a que se refere o art. 13 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo III
Do Cargo do Segmento de Classe de Técnico em Atividade de

Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 17 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo IV
Do Cargo do Segmento de Auxiliar em Atividade de Ciência e

Tecnologia
(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo V
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Pesquisa,
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Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
(a que se referem os arts. 12 e 28 da Lei n°, de / /2002)

- O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo VI
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Gestão

Logística em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 16 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo VII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Técnico em

Ciência e Tecnologia (a que se refere o art. 19 da Lei n°, de / /2002)
* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo VIII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 24 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo IX
Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia

no Estado de Minas Gerais
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo IX - A
Quadro Complementar - IPEM-MG

Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia
do Estado de Minas Gerais

(a que se refere o art. 37 da Lei n° ,de / /2002)
Transposição de vagas do IPEM-MG

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo X
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Pesquisa,

Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
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(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo Xl
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Gestão

Logística em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo XII
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

Anexo XIII
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de 1/2001)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

ANEXO V
DOS QUADROS DA EPAMIG

* - O Quadro deste Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.

ANEXO .......
DA TABELA SALARIAL DA EPAMIG

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
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Legislativo" de 20.6.2002.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da
Deputada Elbe Brandão, que receberam os n os 14 e 15, uma emenda
do Deputado Arlen Santiago, que recebeu o n° 16, uma emenda do
Deputado Márcio Kangussu, que recebeu o n° 17, e um substitutivo do
Deputado Paulo Piau, que recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 20
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com o
substitutivo e as emendas à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.755/2001, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar à APAE
do Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. O parecer da
Comissão de Justiça, pela antijuridicidade do projeto, foi rejeitado pelo
Plenário. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.969/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Fundação Clóvis Salgado e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública 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° 1.969/2002 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação Final.

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

1.570/2001, do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre a isenção
do pagamento de emolumentos a beneficiados de terras rurais, na
forma que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.). aprovado. A sanção

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para

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

Não havendo quórum para a votação das propostas de emenda à
Constituição, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, cuja 1a Parte será interrompida para homenagem
à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°133/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Ao apresentar o Projeto de Lei n° 133/99, o Deputado Ambrósio
Pinto pretende seja declarada de utilidade pública a Policlínica São
Sebastião, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

Publicada em 13/3/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública, objetivado pelo projeto de lei

sob comento, sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas, sendo que, particularmente,
o art. 21 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos cargos
de sua diretoria.

Sobre o destino dos bens da instituição, o Código Civil prevê, em
seu art. 22, que "extinguindo-se uma associação de intuitos não
econômicos, cujos estatutos não disponham quanto ao destino ulterior
dos seus bens, e tendo os sócios adotado a tal respeito deliberação
eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um estabelecimento
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes".
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Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 133/99, na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ermano Batista

- Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.657/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em comento tem

por objetivo dar a denominação de Apio Cardoso à estrada que liga a
cidade de Montes Claros ao Distrito de São Pedro da Garça.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
o projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" e, a seguir,
encaminhado a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira. Essas pessoas jurídicas desfrutam
competência legislativa, respeitados os limites materiais estampados
no ordenamento constitucional.

No que tange à competência normativa, portanto, as matérias que
só podem ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Lei Maior. A competência legislativa do município, por sua vez, está
prevista no seu art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para melhor atender as suas peculiaridades.

A regra básica para a delimitação de competência do Estado
membro está consagrada no § 1 0 do art. 25 da Lei Magna. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A matéria atinente à denominação de próprios públicos não constitui,
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portanto, competência privativa da União ou do município e pode
ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer das entidades
componentes do sistema federativo. Estando apto para legislar sobre
o assunto, o Estado membro editou a Lei n° 13.408, de 21/12/99, que
estabelece normas a serem seguidas quando do ato de denominar os
seus bens, os quais só receberão nomes por meio de leis, e desde
que sejam homenageadas pessoas falecidas e de destaque por
notórias qualidades e serviços prestados à coletividade. Além disso,
esses serviços deverão estar vinculados às características do próprio
a ser nomeado.

Verificamos que a matéria sob comento atende às exigências
estabelecidas na norma estadual referida no parágrafo anterior e na
Constituição da República, não havendo, portanto, óbice
constitucional ou legal à sua tramitação na Casa.

Além do mais, integra os autos do processo o Ofício 670/2002, do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, encaminhado a
esta Casa, no qual foi informada a falta de denominação para o
próprio em questão. Entretanto, observando o mapa da 6a CRG -
Montes Claros, verificamos que a estrada, na verdade, sai do Distrito
de São Pedro da Garça em direção a Montes Claros e termina em um
trecho da BR- 251, e esta, por sua vez, faz entroncamento com a MG-
308. Por essa razão, apresentaremos emenda ao projeto, de forma a
bem delimitar o trecho a ser denominado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.657/2001, com
a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
O art. 1 0 do projeto passa a ter  seguinte redação:
"Art. P - Fica denominada Apio Cardoso a estrada que vai do

Distrito de São Pedro da Garça, no Município de Montes Claros, à BR-
251

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

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

1.966/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em exame tem

por escopo dar a denominação de Prefeito Cândido Antônio Vaz ao
trecho da MG-154 que liga os Municípios de Cachoeira Dourada e
Capinópolis à BR-365.

Publicada em 23/2/2002, foi a matéria encaminhada a este órgão
colegiado, a quem compete proceder a seu exame preliminar quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o
art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Diploma Procedimental.

Fundamentação
A regra básica para a delimitação da competência do Estado

membro está consagrada no § 1° do art. 25 da Carta Política
brasileira. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar de
matérias que não se enquadram nem no campo privativo da União
nem no do município.

Assim, no que tange à competência normativa, as matérias das
quais apenas a União pode tratar estão enumeradas no art. 22 da
nossa Lei Maior, e aquelas sobre as quais apenas os municípios
podem dispor estão em seu art. 30, que lhes assegura a prerrogativa
de editar normas que versem sobre assuntos de interesse local.

Verificamos, assim, que a denominação de próprios públicos do
Estado não constitui assunto de competência privativa da União ou do
município. Sobre esses logradouros vige em Minas Gerais a Lei n°
13.408, de 21/12/99, que estabelece normas a serem seguidas no ato
de denominá-los. Assim, só podem receber nome por meio de lei, e,
mesmo assim, a escolha do nome do agraciado com a homenagem
deverá recair em pessoa falecida que se tenha destacado na
coletividade por notórias qualidades intelectuais ou mesmo por
serviços prestados à comunidade, que devem ter correlação com o
próprio que se queira denominar.

Isso posto, constatamos que a matéria sob comento atende às
exigências estabelecidas na norma acima referida, não havendo,
portanto, óbice a sua tramitação na Casa.

Devemos ponderar, de outra parte, que integra os autos do processo
o Oficio GAB/3.145/02, encaminhado a esta Casa, no qual se informa
a falta de denominação da estrada, o que nos faz reiterar a opinião de
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que o projeto não encontra impedimento constitucional ou legal.

Entretanto, faz-se necessária a correção do texto da proposição
para tornar mais claro o que se pretende, dentro da melhor técnica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.966/2002 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica denominada Prefeito Cândido Antônio Vaz a estrada

que liga o Município de Cachoeira Dourada à BR-365, passando pelo
Município de Capinópolis.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

- Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.130/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em comento

tem por objetivo dar a denominação de José Geraldo de Meio à
Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no Município de
Arcos.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
o projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" e, a seguir,
encaminhado a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa,
respeitados os limites materiais estabelecidos no ordenamento
constitucional.

No que tange à competência normativa, portanto, as matérias que
só podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Lei
Maior. A competência legislativa do município, por sua vez, está
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prevista no seu art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para melhor atender as suas peculiaridades.

A regra básica para a delimitação de competência do Estado
membro, consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Magna, é a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

A denominação de próprios públicos não constitui, portanto, assunto
de competência privativa da União ou do município e pode ser objeto
de disciplina jurídica por parte de quaisquer das entidades
componentes do sistema federativo. Não há, pois, como negar a
autonomia constitucional do Estado membro para editar normas sobre
a matéria.

Sobre denominação, vige no Estado a Lei n° 13.408, de 21/12/99,
que estabelece algumas normas a serem seguidas quando do ato de
denominar os bens públicos. Assim, estes somente serão nomeados
por meio de leis, e quando a homenagem destinar-se a pessoas de
destaque na coletividade, por notórias qualidades e serviços
prestados. Ademais, o homenageado deverá ser pessoa já falecida, e
será observado o vínculo entre a destinação do ente a ser
denominado e a área em que se tenha destacado o homenageado,
sendo que, no mesmo município, não poderá haver mais de um
próprio público - evidentemente estadual - com o mesmo nome.

Pela leitura da documentação apensa ao projeto, verifica-se o inteiro
atendimento às exigências estabelecidas na norma referida, não
havendo, portanto, óbice à sua tramitação na Casa. Destacamos, até
mesmo, a informação DORN-SOE N° 154/2002, da Secretaria de
Estado da Educação, que deixa clara a anuência desse órgão à
mudança de denominação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°2.130/2002 como
formulado originalmente.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

- Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.663/2001
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de blindagem
contra disparos balísticos nos carros usados como viaturas pela
polícias civil e militar e nos postos de observação e vigilância - POV -
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com as
Emendas n°5 1 e 2, que propôs.

Posteriormente, a Comissão de Direitos Humanos manifestou-se
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que
propôs.

Agora, cabe a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
A proposição em teia, aperfeiçoada na forma do mencionado

substitutivo, estatui que os carros utilizados pela Polícia Civil e os
destinados ao policiamento ostensivo pela Polícia Militar,
especialmente em áreas com índices de criminalidade
reconhecidamente elevados, bem como os Postos de Observação e
Vigilância - PQV - da Policia Militar, serão equipados com sistema de
blindagem contra disparos balísticos.

Entendemos que a proposição é meritória, pois protegerá aqueles
que defendem a sociedade e trará significativo retorno para esta em
forma de mais segurança. Nesse sentido, nada é mais importante que
a integridade dos policiais.

Entretanto, é imprescindível que se faça um levantamento dos
custos dessas blindagens. Sabemos que o custo é elevado e pode
superar o preço de um veículo novo. Há, também, a hipótese de ser
difícil a blindagem, como nos veículos leves de baixa potência, em
que o processo de blindagem aumenta significativamente o seu peso,
prejudicando a agilidade.

Assim, entendemos que a blindagem deve ser implementada de
maneira criteriosa e gradativa e sempre observando a disponibilidade
orçamentária. Não podemos criar uma despesa sem a contrapartida
de sua cobertura. Nesse sentido, propomos a Emenda n° 3,
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apresentada na conclusão desta peça opinativa.

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

1.663/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Direitos Humanos, com a Emenda n° 3, a seguir
apresentada, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 40 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 40 - O sistema de blindagem previsto nesta lei será

implementado gradativamente, observada a disponibilidade
orçamentária, sendo o quantitativo de carros, o número de Postos de
Observação e Vigilância e sua respectiva localização definidos em
consonância com o planejamento e as prioridades estabelecidas, no
prazo de um ano contado da data da publicação desta lei, pelo
Comando da Polícia Militar e pela Secretaria de Estado da Segurança
Pública.".

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Luiz Fernando

Faria - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.109/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela altera a Lei Estadual n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá
outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Em seguida, foi a proposta examinada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou pela
aprovação do projeto e apresentou a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em questão cria a obrigatoriedade de o poder
público restituir, de forma integral ou parcial, o Imposto sobre a
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Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - aos contribuintes
que tiverem o veículo roubado, furtado ou extorquido, significando
perda definitiva ou temporária do bem.

Atualmente, a legislação do IPVA (art. 3 1, IX, da Lei n° 12.735, de
1997) isenta do tributo a propriedade de veículo roubado, furtado ou
extorquido, a partir da data da ocorrência do fato até a data da
devolução do bem ao proprietário. Observa-se que não cuidou a
referida norma de obrigar o Estado a devolver integral ou, mesmo,
parcialmente o IPVA já recolhido nesses casos.

Segundo dados do DETRAN-MG, durante os cinco primeiros meses
deste ano, foi registrado o roubo de 8.472 veículos; em média, 1.700
roubos por mês. O órgão informa que, no mesmo período, foram
recuperados 3.585 veículos, ou seja, 40% do total. Desta forma,
verifica-se que, em média, 60% dos veículos roubados podem ser
considerados como definitivamente perdidos.

Com base nestes dados e apenas como aproximação, se levarmos
em conta que o maior volume de roubos é constituído principalmente
de veículos novos e considerando que o IPVA médio de um veículo
popular, para 2002, é de R$600,00, chegamos à conclusão de que a
aprovação do projeto significaria um gasto anual aproximado de
R$4.000.000,00 para os cofres públicos, em virtude da devolução do
IPVA para os proprietários de veículos roubados. Considerando que,
de acordo com a Lei Orçamentária, a receita total de IPVA prevista
para o exercício de 2002 é de R$713.000.000,00, as devoluções
representariam 0,6% do montante arrecadado com este tributo.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor de
qualquer espécie (incluindo embarcações e aeronaves), e considera-
se ocorrido o fato gerador do imposto em 1° de janeiro de cada
exercício. Assim, fora os casos de isenção previstos em lei, basta ser
proprietário para existir a obrigatoriedade de recolhimento do imposto.
O acontecimento de um fato subseqüente que independe da vontade
do Estado, como seria o caso do roubo, não configura uma
desobrigação por parte do proprietário, haja vista que, no momento
em que recolheu o tributo, encontrava-se perfeitamente enquadrado
na situação de contribuinte.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto representa
uma redução de receita, com o agravante de que, em razão dos altos
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índices de criminalidade reinantes em nosso País, a tendência é a
de que o elevado número de roubos de veículos se mantenha ou,
inclusive, aumente.

Finalmente, vate ressaltar que a aprovação da matéria trará
implicação direta aos cofres municipais, pois, conforme os preceitos
constitucionais, 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.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

2.109/2002.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.171/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°2.171/2002
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/5/2002, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria e Comércio. Vem agora a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a redefinir aspectos pontuais do

Conselho Estadual de Turismo, revogando a Lei n° 12.396, de 1996,
que estabelece as atuais competências e a composição do
mencionado Conselho.

Sendo a proposição de autoria do Governador do Estado, não há
vício de iniciativa.

Em quadro anexo, colocamos lado a lado o projeto em exame e a lei
em vigor, para melhor identificar as modificações, facilitando a análise
da proposição. Verifica-se que o art. 1° do projeto explicita a finalidade
do órgão colegiado, a saber: "propor ações e oferecer subsídios para
a consecução da política estadual de turismo". Inovando-se em
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relação à lei em vigor, no mencionado dispositivo, reconhece-se o
caráter consultivo, normativo e deliberativo do Conselho, embora não
se estabeleça no rol de suas atribuições, previstas no art. 2 0, em que
circunstâncias tais competências serão exercidas.
Aliás, a novidade mais evidente do projeto em tela reside

precisamente no art. 2 0, que prevê as competências do Conselho. Não
se reproduz no projeto o enunciado constante na lei em vigor,
segundo o qual compete a esse órgão "formular a política estadual de
turismo, acompanhar sua execução, fixar prioridades e ordenar a
captação e a aplicação de recursos". Certamente, esse dispositivo
gera controvérsias interpretativas, porque pode dar aos partícipes do
Conselho a equivocada idéia de que suas decisões vinculam o
Secretário, ou seja, de que o poder público estaria obrigado a acatar o
que se delibera no órgão colegiado, como, por exemplo, em que setor
se devem aplicar os recursos públicos. Ocorre que, diante de conflitos
entre os Conselhos, em especial os de saúde, e o Chefe do Executivo,
o Supremo Tribunal Federal vem adotando a posição de que a
autoridade máxima do ente federativo não está vinculada às decisões
daqueles, com fulcro no ar[. 84, II, da Constituição da República.

A alteração da composição do Conselho é a outra novidade
significativa do projeto, merecendo destaque o fato de que se retira a
paridade entre sociedade civil e poder público, já que o Poder
Executivo passará a indicar nove membros; as entidades privadas,
oito; a Assembléia Legislativa, um. Entre os representantes do Poder
Executivo, a proposta acrescenta a participação de representantes
das Secretarias de Estado da Fazenda, de Indústria e Comércio e de
Esportes, além de representante do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais.

A representação da sociedade civil ocorre a partir da eleição
realizada por um colégio eleitoral definido na lei, ao qual o projeto em
exame acrescenta duas entidades: Convention & Visitors Bureau-
Mineiros e a União dos Circuitos Turísticos. Não nos parece que este
colégio eleitoral deva estar previamente definido e fechado na lei,
porque, no futuro, outra entidade poderá manifestar interesse em
participar do Conselho, e novo projeto de lei terá de ser encaminhado
a esta Casa, motivo pelo qual propõe-se uma emenda possibilitando a
ampliação do colégio eleitoral pelo Poder Executivo.
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Em face dessas considerações, apresentamos as Emendas n

o
s 1

e2.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n°2.171/2002 com as Emendas n°s 1 e
2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VI do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ............................................................
VI - oito representantes da sociedade civil, da área de turismo,

eleitos por colégio eleitoral composto por entidades ligadas à atividade
de turismo, na forma da regulamentação.".

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte § 4 0 ao art. 30:
"Art. 30 - ............................................................
§ 4° - Compõem o colégio eleitoral a que se refere o inciso VI deste

artigo, pelo menos, as seguintes entidades:
a) Convention & Visitors Bureau-Mineiros;
b) União dos Circuitos Turísticos;
c) Câmara das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
d) Conselho Empresarial de Turismo, representando a Federação do

Comércio do Estado de Minas Gerais;
e) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH-MG -;
f) Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de

Entretenimento e Lazer - ABRASEL -;
g) Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - ABRAJET- MG

h) Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais -
ABAV-MG -;

i) Associação de Guias de Turismo do Brasil - AGTURB-MG -;
j) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE - Delegacia

Regional de Minas Gerais;
1) Associação Mineira de Municípios - AMM -;
m) Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas

Gerais - SIDPASS
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

ri-Li
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- Durval Angelo.

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.6.2002.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.186/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Eduardo
Brandão, determina o reembolso do valor pago por ingresso para
evento cultural ou esportivo realizado em espaço de propriedade do
Estado.

Publicado em 24/5/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 2.186/2002 confere a qualquer pessoa o direito

ao reembolso do valor do ingresso adquirido para evento cultural ou
esportivo promovido pelo Estado, por ele patrocinado ou realizado em
espaço de sua propriedade. Para tanto, o interessado deve efetuar a
devolução do ingresso até seis horas antes do início do evento.

Vale lembrar que o conteúdo do projeto em análise já foi discutido e
votado nesta Casa, por meio do Projeto de Lei n° 868/2000, que,
embora tenha recebido parecer favorável das comissões por que
tramitou, foi rejeitado em Plenário.

Em relação ao texto atual, pode-se afiançar que suas disposições
encontram sustentação jurídica. Afinal, elas se restringem a ditar
comandos para órgãos e entidades da administração estadual,
proporcionando aos espectadores de eventos realizados com a
intervenção direta ou indireta do Estado um benefício bastante
razoável. Em outras palavras, o poder público estadual, no gozo de
sua autonomia político-administrativa, pode perfeitamente se
autolimitar para trazer aos cidadãos comodidades de evidente alcance
social.

Por outro lado, nas hipóteses em que o evento seja patrocinado pelo
Estado ou realizado em espaço de sua propriedade, ainda se pode
argumentar, em favor do projeto, que não há risco de o empreendedor
sofrer nenhum tipo de prejuízo. Afinal, ele sempre saberá, de
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antemão, da existência de norma legal que autoriza o reembolso
do ingresso. Se tal norma lhe parecer prejudicial a seus negócios, a
ele caberá escolher outro espaço cultural ou esportivo mais adequado
a seus propósitos. Enfim, a norma em foco em nada interfere na
liberdade de iniciativa constitucionalmente consagrada no art. 170 da
Constituição da República. Muito diferente seria se a proposta
estendesse seus comandos a eventos realizados com recursos
inteiramente privados ou em espaços particulares. Aí, sim, seria difícil
sustentar a sua juridicidade.

Sob o aspecto jurídico-formal, ainda cabe salientar que o projeto de
lei em exame não apresenta vício de iniciativa.
Porém, há um aspecto dessa matéria que merece breve

aprofundamento. Nesse sentido, cabe a pergunta: poderia uma única
pessoa devolver grande número de ingressos, sob a alegação de que
está agindo, por exemplo, em nome da família ou de amigos? E se se
tratar de um cambista mal sucedido em sua empreitada irregular? A lei
poderia acabar beneficiando essa prática, o que demonstra a
necessidade de muito cuidado na efetivação dos propósitos aventados
nesta proposição.
Não custa lembrar, a respeito disso, que os princípios da

razoabilidade e da eficiência se encontram expressos no art. 13 da
Constituição Estadual. O legislador está compelido a fixar regras que
efetivamente propiciem resultados satisfatórios na sua aplicação. Por
isto, torna-se necessário aperfeiçoar a proposta em apreciação, razão
pela qual apresentamos a emenda que se segue.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.186/2002
com a Emenda n° 1, que ora apresentamos.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
"Art. 1° - .........................................
Parágrafo único - Somente será admitido o reembolso de um

ingresso por pessoa.".
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Durval Angelo, relator - Aílton Vilela -

Ermano Batista.
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PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.936/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n° 13.437, de 30/12/99, que dispõe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes.

Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n°2, com a Emenda
n° 4, o projeto retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 20 turno.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, em anexo
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa corrigir distorções da atual versão do

Programa Micro Geraes, em vigor no Estado desde janeiro de 2000,
sobretudo quanto às faixas de classificação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

Amplas discussões foram realizadas entre as classes empresariais e
produtoras do Estado, tendo a participação de representantes da
Secretaria da Fazenda e da Assembléia Legislativa, que se
transformou em fórum permanente de discussão dos problemas
enfrentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A
Comissão Especial do Micro Geraes realizou, então, um profundo
diagnóstico do setor, propondo soluções para equalizar as distorções
identificadas.
Além de alterar as faixas de classificação, passando a

microempresa dos atuais R$90.000,00 para R$180.000,00 e a
empresa de pequeno porte dos atuais R$1.200.000,00 para
R$1.440.000,00 de receita bruta anual acumulada, o projeto, como foi
aprovado no 1° turno, mantém o diferencial de alíquota de 6%,
cobrado nas aquisições interestaduais feitas junto a contribuintes do
ICMS. Por outro lado, elimina o remanescente da alíquota nas
operações internas, na hipótese em que a alíquota interna se iguale à
alíquota interestadual.

A correção dos valores das faixas de enquadramento e dos demais
valores expressos na lei que instituiu o Programa Micro Geraes será
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feita anualmente pela variação do IGP-Dl, observados os 12 meses
do exercício imediatamente anterior.

De acordo com as faixas de classificação, serão aplicados
percentuais que variam de 2% a 10,5% sobre o valor agregado, para
fins de recolhimento do ICMS pelas empresas de pequeno porte
optantes do sistema débito e crédito, enquanto a microempresa pode
optar pelo recolhimento para o FUNDESE no valor de R$25,00 por
mês, abatendo-se o valor no total do imposto devido.

Ficam assegurados os benefícios de abatimento, no total do ICMS
devido, dos valores gastos na contratação de empregados, no
investimento em novas tecnologias e no treinamento gerencial ou de
pessoal.

Com as adaptações feitas no 1° turno, entendemos que a
proposição em tela atende aos interesses maiores das classes
empresariais e produtoras do Estado, sem provocar grande impacto
orçamentário e financeiro, razão por que entendemos que o projeto
deve merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.936/2002 no 2 0 turno, na forma do vencido no l o turno.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Dilzon Meio

- lvair Nogueira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.936/2002

Altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de

1999, a seguir relacionados passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20 - ..................................................
- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual

regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação

rÀ'
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de mercadorias ou prestação de serviços de transporte
interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta
anual acumulada igual ou inferior a R$ -180.000,00 (cento e oitenta mil
reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta anual
acumulada superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e igual
ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais).

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar
receita bruta anual acumulada superior a R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) será reclassificada, a partir do mês
subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a
respectiva faixa de classificação.

§ 2° -	.......................................................
- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e

inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo
com a sua nova faixa de classificação;

Art. 8° - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite de
R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS
relativo às operações ou às prestações realizadas no período
compreendido entre a data do desenquadramento e a do
enquadramento.
Nt 90 - o reenquadramento da microempresa ou da empresa de

pequeno porte que tenha sido desenquadrada na forma prevista no
art. 16 poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de
decorrido o prazo de um ano, contado da data do desenquadramento,
mediante comprovação do pagamento integral do crédito tributário
porventura devido.

Art.11 - .............................................
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- sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota

constante no inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, prevista para a mercadoria ou o serviço, ressalvado o disposto
no § 30;

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS
no valor correspondente a R$25,00 (vinte e cinco reais) e dispensada
do pagamento do valor previsto no inciso III do artigo anterior.

Art. 16- .....................................................
II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$-1.440.000,00

(um milhão quatrocentos e quarenta mil reais);
Art. 18- A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a

condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte por
ultrapassar o limite de receita bruta de R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) ou por superveniência de situação
impeditiva prevista no art. 10, mantiver-se enquadrada no regime
desta lei, sujeita-se:

Art. 20 - ....................................................
- as cooperativas e associações de produtores artesanais e de

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas sem estabelecimento
fixo que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou
inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

- as associações de pequenos produtores da agricultura familiar
que realizem operações em nome dos associados que,
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Art. 22 - ...........................................................
- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa;

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor
despendido a título de investimento em máquinas, equipamentos,
instalações ou na aquisição de novas tecnologias, necessários ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto
no art. 26.

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25
não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor apurado na
forma do inciso IV do art. 11.".

ri W
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Art. 20 - O art. 11 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999,

fica acrescido dos § 2 0 e 30, passando seu parágrafo único a
constituir o § 1°, com a seguinte redação:

"Art.	li -	 ......................................
§ 1° - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo devedor,

apurado na forma do inciso IV, os abatimentos previstos no Capítulo
X, observado o disposto no art. 26.

§ 20 - O pagamento da parcela devida, apurada na forma dos incisos
1 e II, efetivar-se-á no segundo mês subseqüente ao de sua apuração.

§ 3° - Nas hipóteses em que a alíquota interna seja igual à alíquota
interestadual, não haverá remanescente a ser recolhido na forma do
inciso 1 deste artigo.".

Art. 30 - O art. 26 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, fica
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 26 -	 ...........................
§ .... - Os abatimentos de que tratam os arts. 23 a 25 serão

estendidos às microempresas, no limite dos valores apurados na
forma dos incisos 1 e II do art. 11.".

Art. 40 - O art. 27 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando suprimido seu
parágrafo único:

"Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos
anualmente pela variação do IGP-Dl, observados os doze meses do
exercício imediatamente anterior.".

Art. 50 - Os Anexos 1 e II da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de
1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Anexo 1
(a que se refere o inciso III do art. 11 da Lei n°13.437, de 30 de

rÀ
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Anexo II
(a que se refere o art. 23 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para
produzir efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao de sua
publicação.

Parágrafo único - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder
Executivo até a data fixada no "caput" deste artigo.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 370a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/6/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 3 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.236

a 2.242/2002 - Requerimentos nos 3.425 a 3.427/2002 - Requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações das
Comissões do Trabalho e de Assuntos Municipais e da Deputada
Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José
Haueisen e do Deputado Hely Tarqüínio - 2 Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila

- Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - 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 - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Emiano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto
- HeIy Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro SOlva, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado José Braga, 1 0-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Antonio Salim Curiati, Deputado Estadual à Assembléia

Legislativa do Estado de São Paulo, agradecendo o envio do
exemplar da revista "Política x Tecnocracia".

Do Sr. Ronaldo Braga, Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, encaminhando documento por meio do qual Vereadores
dessa Casa solicitam a aprovação do Projeto de Lei n° 2.09312002. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)
Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Presidente da

RURALMINAS, encaminhando a relação de processos rurais a serem
escriturados administrativamente por essa Fundação. (- A Comissão
de Política Agropecuária.)

Do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.971/2001, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aliator Silveira, Superintendente de Negócios do Escritório de
Negócios Gutierrez da CEF, informando a liberação dos recursos que
menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do EMPM, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.998/2001, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de
planilhas informando transferência de recursos para os Fundos
Municipais de Assistência Social.

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social (2), comunicando transferências
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de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social e
encaminhando cópia de planilhas informando transferência de
recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social. (-
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

De professores da rede estadual de ensino dos Municípios de
Espera Feliz e Pedralva (2), solicitando o atendimento de suas
reivindicações. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. lzabel Cristina Alves de Sousa, Vice-Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Uberlândia, solicitando informações sobre a comissão especial que
investiga denúncias de Promotores Públicos de Araxá.

Do Sr. José Roberto Avelar, Coordenador do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério do Estado de Minas Gerais - CACS-FUNDEF-MG -,
encaminhando relatório referente ao FUNDEF. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.236/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para

Assuntos de Segurança Preventiva - ACASP -, com sede no Município
de Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva - ACASP.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2002.
Amilcar Martins
Justificação: A Associação Comunitária para Assuntos de

Segurança Preventiva - ACASP -, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, cujo objetivo é dar suporte aos orgãos governamentais

rÁ
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responsáveis pela segurança pública, com a logística necessária
para a proteção da comunidade divinopolitana; celebrar convênios
para o recebimento e aplicação de verbas na área de segurança
pública e promover maior interação entre a sociedade civil e os
referidos órgãos governamentais.

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

PROJETO DE LEI N° 2.237/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores

Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no Município de
Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pescadores Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no
Município de Manhuaçu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2002.
José Henrique
Justificação: A Associação dos Pescadores Amadores de Manhuaçu

e Região é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
22/11/98 e declarada de utilidade pública municipal no ano de 2002.
Sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade
moral, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Entre outras finalidades constantes em seu estatuto, a referida
Associação tem como objetivos principais defender e preservar o meio
ambiente, congregar os pescadores locais e promover campanhas
junto à população para incentivar a prática da pesca amadora, visando
a eliminação definitiva da pesca predatória e ilegal, além de participar
do peixamento e fiscalização dos rios da região, denunciando
eventuais irregularidades aos órgãos competentes.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.238/2002
Dispõe sobre o plano de carreira da Universidade Estadual de

Montes Claros - UNIMONTES - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta lei contém as normas para a estruturação e a
implantação do plano de carreira da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES.

Art. 20 - O plano de carreira é um conjunto de normas que agrupa e
define as carreiras dos quadros especiais de pessoal, correlacionando
os segmentos e as respectivas classes de cargos aos níveis de
escolaridade e aos padrões de vencimentos.

Art. 30 - O plano de carreira da UNIMONTES tem por objetivos o
desenvolvimento da ação acadêmica no campo do ensino, da
pesquisa e da extensão e a eficácia administrativa, visando à
qualidade da ação exercida e à valorização pessoal , e profissional do
servidor, mediante:

- o estabelecimento, para a Universidade, de uma estrutura de
cargos adequada e flexível, a partir da sua descrição e classificação;

II - a adoção de uma sistemática de vencimento e remuneração
compatível com a complexidade e responsabilidade das tarefas
requeridas por uma universidade e que possibilite a elevação da
qualidade do desempenho do servidor;

III - a utilização de princípios da habilitação, da avaliação de
desempenho, do tempo de serviço e da capacitação para o
desenvolvimento nas carreiras;

IV - a constituição de um quadro de servidores de alto nível, dotado
de conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com os objetivos
e o alcance da atividade acadêmica.

Capítulo II
Dos Quadros de Pessoal

Art. 40 - Os quadros de pessoal da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES - serão estruturados em carreiras, constituídas
pelas séries de classes de cargos de provimento efetivo e de cargos
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em comissão, com base nas diretrizes fixadas na Lei n° 10.961, de
14 de dezembro de 1992, na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e nesta lei.

Art. 50 - Os servidores integrantes dos quadros de pessoal de que
trata o artigo anterior serão regidos pela Lei n° 869, de 5 de julho de
1952, e legislação complementar.

Art. 60 - O regime jurídico dos servidores do quadro de pessoal da
Universidade é o referido no art. 10 e no parágrafo único da Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990.

Capítulo III
Da Carreira

Art. 70 - Os quadros de pessoal da Universidade Estadual de Montes
Claros são constituídos das seguintes carreiras:

- carreira do Magistério - Ensino Superior - constituída de classes
de cargos de provimento efetivo de Professor, com atribuições
relacionadas às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que,
indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento e
à ampliação e transmissão do saber e da cultura;

II - carreira de Analista Técnico da Administração - constituída de
classes de cargos de provimento efetivo de Analista de Atividades
Universitárias, com atribuições relacionadas à formulação, à
implementação e à avaliação de políticas acadêmicas e
administrativas;

III - carreira de Analista Técnico da Saúde - constituída de classes
de cargos de provimento efetivo de Analista Universitário de Saúde,
com atribuições relacionadas à formulação, à implementação, à
gestão e à avaliação de políticas acadêmicas direcionadas para a
área da saúde;

IV - carreira de Apoio Técnico da Administração em níveis de 1° e 2°
graus, com atribuições relacionadas às atividades de apoio, suporte
técnico, administrativo e operacional necessários ao cumprimento dos
objetivos institucionais;

V - carreira de Apoio Técnico da Saúde - constituída de classes de
cargos de provimento efetivo em níveis de 1° e 20 graus, com
atribuições relacionadas ao apoio operacional de políticas da saúde.

Art 80 - Os quantitativos de cargos de cada carreira a que se refere
o art. 70 e sua distribuição pelas classes e respectivas faixas de
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vencimentos são os fixados no Anexo III desta lei.

§ 1° - O número de cargos previsto de Especialista em Atividades
Universitárias Pleno, Especialista em Atividades Universitárias da
Saúde Pleno e de Professor Adjunto constantes do Anexo III, do
quadro de cargos da UNIMONTES, não são cumulativos ao número
total de cargos definidos nas carreiras de Analista Técnico da
Administração, Analista Técnico da Saúde e do quadro de carreira do
Magistério, respectivamente.

§ 20 - O número de cargos a que se refere o parágrafo anterior,
quando da promoção, será deduzido, automaticamente, do número de
cargos cumulativos disponíveis nos segmentos de classes da
respectiva carreira.

Art. 90 - Compõem o Quadro Específico de Provimento em
Comissão - Estrutura Básica da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES - os cargos constantes no Anexo 1 desta lei.

Art. 10 - Compõem o Quadro Especifico de Provimento em
Comissão - Estrutura Intermediária da Universidade - os cargos
constantes no Anexo II desta lei, destinados à Reitoria e às Unidades
Universitárias.

Seção 1
Da Carreira do Magistério - Ensino Superior

Art. 11 - As classes de professor integram a carreira do Magistério -
Ensino Superior da UNIMONTES, com os seguintes cargos e os
respectivos níveis de escolaridade:

- Classe A
Professor 1 - Auxiliar - com especialização;
Professor II - Assistente - com mestrado;
Professor III - Adjunto - com doutorado.
II - Classe B
Professor Titular - com doutorado.
§ l O - O cargo de Professor Titular constitui uma classe distinta na

carreira do Magistério - Ensino Superior, em nível de doutorado, e seu
provimento dar-se-á exclusivamente por habilitação em concurso
público de provas e títulos.

§ 20 - O vencimento do cargo de Professor Titular é o atribuído ao de
Professor Adjunto Grau J, acrescido do percentual de 30% (trinta por
cento).
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Art. 12- Cada cargo da carreira do Magistério - Ensino Superior é

constituído de 10 (dez) graus, de A a J, na respectiva faixa de
vencimento, de acordo com o Anexo 1V-A desta lei, exceto o de
Professor Titular, que possui grau único.

Art. 13 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de contrato
de direito administrativo, professor visitante, especialista de notória
competência ou docente portador de título de pós-graduação "stricto
sensu", para participar de projeto acadêmico de relevante interesse,
caso em que o contratado não será considerado servidor público.

§ 1° - A contratação prevista neste artigo terá a duração máxima de
2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual período nos casos
devidamente justificados e aprovados pelo Conselho Universitário,
ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

§ 2° - O professor visitante terá vencimento correspondente ao do
cargo de professor efetivo equivalente à sua titulação.

Seção II
Da Carreira de Analista Técnico da Administração

Art. 14 - A carreira de Analista Técnico da Administração é
constituída pelo segmento de classe de Assistente e Especialista de
Atividades Universitárias, que correspondem aos cargos e aos
respectivos níveis de escolaridade fixados no Anexo 111-8 desta lei,
observadas as seguintes exigências em relação a cada cargo:

- Assistente - graduado, com formação profissional e experiência
mínima de 2 (dois) anos na respectiva área de competência;

li - Especialista - com pós-graduação "lato sensu";
III - Especialista Pleno - com pós-graduação "stricto sensu"

(mestrado e/ou doutorado).
Art. 15 - Cada cargo da carreira de Analista Técnico da

Administração é constituído de 10 (dez) graus, de A a J, na respectiva
faixa de vencimento, de acordo com o Anexo IV-13 desta lei.

Seção III
Da Carreira de Analista Técnico da Saúde

Art. 16 - A carreira de Analista Técnico da Saúde é constituída pelo
segmento de classe de Assistente e Especialista Universitário de
Saúde, que correspondem aos cargos e aos respectivos níveis de
escolaridade fixados no Anexo lll-C desta lei, observadas as seguintes
exigências em relação a cada cargo:
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- Assistente - graduado, com formação profissional e

experiência mínima de 2 (dois) anos na respectiva área de
competência;

II - Especialista - com pós-graduação "lato sensu";
III - Especialista Pleno - com pós-graduação "stricto sensu"

(mestrado e/ou doutorado).
Parágrafo único - Cada cargo da carreira de Analista Técnico da

Saúde é constituído de 10 (dez) graus, de A a J, na respectiva faixa
de vencimento, de acordo com o Anexo IV-C desta lei.

Seção IV
Da Carreira de Apoio Técnico da Administração

Art. 17 - A carreira de Apoio Técnico da Administração é constituída
pelos segmentos de classes de cargos em níveis elementar, 1° e 20
graus, que correspondem aos cargos e aos respectivos níveis de
escolaridade fixados no Anexo IIl-D desta lei.

Parágrafo único - Cada cargo da carreira de Apoio Técnico da
Administração é constituído de 10 (dez) graus, de A a J, na respectiva
faixa de vencimento, de acordo com o Anexo IV- D desta lei.

Seção V
Da Carreira de Apoio Técnico da Saúde

Art. 18 - A carreira de Apoio Técnico da Saúde é constituída pelos
segmentos de classes de cargos em níveis de 1° e 2° graus, com
formação específica em sua área de atuação, conforme fixado no
Anexo 111-E desta lei.

§ 1° - Os cargos de 1° grau a que se refere este artigo serão extintos
a partir da sua vacância.

§ 2° - Cada cargo da carreira de Apoio Técnico da Saúde é
constituído de 10 (dez) graus, de A a J, na respectiva faixa de
vencimento, de acordo com o Anexo 1V-E desta lei.

Seção VI
Dos Cargos em Comissão

Art. 19 - O Quadro Específico de Provimento em Comissão -
Estrutura Básica da Universidade, com escolaridade em nível de pós-
graduação, é constituído dos seguintes cargos:

- Reitor;
II - Vice-Reitor;
III - Pró-Reitor;
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IV - Chefe de Gabinete.
Art. 20 - O Quadro Específico de Provimento em Comissão -

Estrutura Intermediária, cargos de recrutamento amplo e limitado, é
constituído dos seguintes cargos:

- cargos de chefia e assessoramento intermediário - Reitoria:
a) Assessor-Chefe - Assessoria de Comunicação;
b) Assessor-Chefe - Assessoria Jurídica;
c) Auditor-Chefe;
d) Coordenador;
e) Coordenador de Imprensa Universitária;
f) Chefe de Divisão;
g) Chefe de Serviço;
h) Diretor de Centro;
II - cargos de chefia e assessoramento intermediário - Unidades

Universitárias:
a) Chefe de Departamento;
b) Diretor Geral de Hospital Universitário;
c) Diretor Administrativo de Hospital Universitário;
d) Diretor de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
e) Diretor de Documentação e Informações;
f) Chefe de Escritório de Representação;
g) Secretário Geral.
§ 1° - Os quantitativos e a forma de recrutamento dos cargos de

provimento em comissão Estrutura Básica da UNIMONTES - são os
fixados no Anexo 1 desta lei.

§ 2° - Os quantitativos e a forma de recrutamento dos cargos de
provimento em comissão Estrutura Intermediária da UNIMONTES -
são os fixados no Anexo II desta lei.

Capitulo IV
Do Ingresso e Desenvolvimento nas Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 21 - O ingresso nas carreiras do Quadro de Pessoal da
Universidade Estadual de Montes Claros dar-se-á por aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a ordem
de classificação.

Parágrafo único - O ingresso de que trata este artigo dar-se-á no

—
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grau inicial de cada classe.

Art. 22 - O ingresso na classe de Professor Titular dar-se-á
unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e
títulos, ao qual somente poderão inscrever-se portadores do título de
doutor, de livre-docente ou de notório saber, este último concedido
nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - O candidato ao cargo de que trata o "caput" deste
artigo deverá apresentar, também, memorial circunstanciado e
comprovar atividades realizadas, trabalhos publicados e demais
informações que permitam cabal avaliação de seu mérito.

Art. 23 - A realização de concursos públicos para provimento dos
cargos da Universidade será determinada pela Reitoria e aprovada
pelo Conselho Universitário.

Art. 24 - O prazo de validade do concurso público, as condições de
sua realização, o número de vagas, os requisitos para inscrição dos
candidatos, a carga horária, a documentação necessária, os
conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e classificação, o
procedimento recursal cabível e o percentual reservado aos
deficientes físicos serão fixados em edital.

Art. 25 - O provimento dos cargos das carreiras de que trata esta lei
será feito de acordo com a necessidade da UNIMONTES.

Art. 26 - O provimento do cargo de servidor aprovado em concurso
público para cargo distinto da carreira a que pertencer dar-se-á na
classe e no grau iniciais do novo cargo.

Art. 27 - Findo o prazo de validade do concurso, serão realizados
novos concursos públicos para ingresso nas carreiras criadas por esta
lei sempre que o número de cargos vagos nas respectivas classes
iniciais for de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de seu total.

Parágrafo único - Concluídas as etapas e homologado o resultado
do concurso público, a nomeação dos candidatos aprovados
observará a ordem de classificação, o prazo de validade e o número
de vagas fixado no edital.

Art. 28 - Para o cumprimento do estágio probatório pelos servidores
que ingressarem no quadro de pessoal da UNIMONTES, serão
observadas as normas previstas no art. 41 da Emenda Constitucional
n° 19, de 4 de junho de 1998, e demais legislações pertinentes ao
assunto.
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Art. 29 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados por ato do

Governador do Estado e escolhidos entre professores ocupantes de
cargos efetivos, integrantes do quadro de pessoal, posicionados no
quadro da UNIMONTES, indicados em lista tríplice, elaborada por
colégio eleitoral, para mandato de 4 (quatro) anos, contados da data
da posse, permitida a reeleição por uma única vez.

Parágrafo único - As normas para a elaboração da lista tríplice de
que trata o 'caput" deste artigo serão definidas no estatuto da
UNIMONTES.

Art. 30 - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados por ato do
Reitor, escolhidos entre servidores efetivos do quadro de pessoal da
UNIMONTES, qualificados para o exercício das funções.

Art. 31 - O provimento dos cargos em comissão constantes no
Anexo II desta lei far-se-á por ato do Reitor, obedecidos os requisitos
preestabelecidos em normas próprias, fixadas no estatuto da
UNIMONTES.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 32 - O desenvolvimento nas carreiras dar-se-á por meio de
progressão e de promoção e será apurado em períodos determinados,
nos termos de regulamento aprovado pelo Conselho Universitário,
ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, a
UNIMONTES deverá implementar uma política de capacitação de
seus servidores.

Subseção 1
Da Progressão

Art. 33 - Progressão é a passagem de um grau para aquele
imediatamente superior, dentro da mesma classe, condicionada a sua
permanência no grau anterior pelo prazo mínimo de 730 (setecentos e
trinta) dias e à análise de desempenho.

§ V - A contagem de tempo para novo período iniciar-se-á a partir
do dia seguinte àquele em que o servidor houver completado o
interstício de tempo necessário à progressão anterior.

§ 2° - Para a primeira progressão, deverá ser considerado o prazo
estabelecido para o cumprimento do estágio probatório, previsto no
art. 28 e seu parágrafo único desta lei.
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Subseção II
Da Promoção

Art. 34 - Promoção é a passagem do servidor em efetivo exercício
do cargo, com permanência mínima de 1.095 (mil e noventa e cinco)
dias no mesmo cargo, para o cargo imediatamente superior da classe,
dentro da carreira.

Parágrafo único - O servidor promovido será posicionado no grau
inicial do novo cargo e, se perceber vencimento superior a este, no
grau cujo vencimento seja imediatamente superior ao que percebia
anteriormente.

Art. 35 - A promoção nas carreiras dar-se-á dentro de cada classe,
exclusivamente por titulação, experiência profissional e avaliação de
desempenho, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - A promoção nos cargos da ciasse A da carreira do
Magistério - Ensino Superior - será automática, por titulação.
Art. 36 - A promoção de que trata o artigo anterior será

regulamentada pelo Conselho Universitário, ouvido o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, observados os seguintes requisitos:

- comprovação da escolaridade exigida para o cargo;
II - estar em efetivo exercício do cargo na Universidade;
III - participação, com aproveitamento, em cursos de capacitação na

área de atuação, durante o período aquisitivo;
IV - avaliação sistemática de desempenho.
Art. 37 - Para efeito de desempate no processo da promoção, serão

apurados sucessivamente:
- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de

desempenho no período aquisitivo;
II - o maior tempo de serviço na classe;
III - o maior tempo de serviço na carreira;
IV - o maior tempo no serviço público estadual.
Art. 38 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que

no período aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de

suspensão ou for demitido, por penalidade, de cargo de provimento
em comissão;

II - afastar-se do serviço por mais de 10 (dez) dias, sem vencimento,
no caso de progressão, ou por mais de 20 (vinte) dias, no caso de
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promoção;

III - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os
casos de:

a) férias anuais e férias-prêmio;
b) licença para casamento, de até 8 (oito) dias;
c) licença-luto, de até 8 (oito) dias, pelo falecimento de cônjuge,

filho, pai, mãe e irmão;
d) licença para gestação e licença-paternidade;
e) licença para tratamento de saúde ou licença decorrente de

doença profissional;
f) licença por acidente de trabalho;
g) para o exercício de cargo em comissão no âmbito das

universidades estaduais.
Parágrafo único - Para fins de progressão ou promoção, o

afastamento a que se refere a alínea 'e" do inciso III deste artigo,
considerado isolado ou cumulativamente, fica limitado a 180 (cento e
oitenta) dias, durante o período aquisitivo.

Subseção III
Da Capacitação

Art. 39 - Cabe às Pró-Reitorias competentes e à Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da UNIMONTES,
diretamente ou mediante convênio, promover as ações de capacitação
necessárias ao desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata
esta lei.

Art. 40 - São consideradas ações, para o cumprimento da política de
capacitação: cursos presenciais e à distância, treinamentos em
serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios,
seminários e congressos, desde que contribuam para a atualização
profissional e o desenvolvimento do servidor e atendam às
necessidades institucionais dos órgãos e das unidades universitárias.

Art. 41 - A capacitação compreende, também, os programas de pós-
graduação "stricto sensu" e as demais atividades técnicas, científicas
e culturais vinculadas aos planos estaduais, institucionais e programas
de capacitação previstos em lei.

Parágrafo único - Nas áreas de conhecimento em que se fizerem
necessários, também constarão da capacitação os programas de pós-
graduação "lato sensu".
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Art. 42 - A (JNIMONTES deverá observar as seguintes diretrizes

para a adoção de uma política de capacitação de seus servidores:
- tornar o servidor universitário agente de sua própria capacitação,

nas áreas de interesse da Reitoria e das unidades universitárias;
II - possibilitar o acesso dos servidores a ações de capacitação,

oferecendo, anualmente, pelo menos uma oportunidade de
participação de cada servidor em eventos apontados no art. 40 desta
lei, otimizando os recursos orçamentários disponíveis;

III - priorizar as ações internas de capacitação e os programas de
educação continuada que aproveitem habilidades e conhecimento de
servidores da própria instituição;

IV - oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico, científico e
cultural aos servidores, na perspectiva da construção de padrões de
qualidade e do aprimoramento do desempenho de suas funções
sociais;

V - avaliar permanentemente os resultados das ações de
capacitação;

VI - implantar o controle gerencial dos gastos com capacitaçâo.
Subseção IV

Da Avaliação de Desempenho
Art. 43 - Para cada carreira, será instituído um programa institucional

de análise de desempenho, adequado aos pressupostos básicos das
atividades a ela inerentes.

§ 1° - A avaliação de desempenho aferirá a eficiência, a eficácia e a
efetividade do servidor no cumprimento de suas atribuições e destinar-
se-á ao acompanhamento e à análise do desempenho dos recursos
humanos, fornecendo subsídios para o planejamento e a tomada de
decisões quanto ao seu melhor aproveitamento e incentivo ao seu
desenvolvimento nas carreiras.

§ 2° - A avaliação de desempenho será realizada sistematicamente
pela chefia imediata, com a participação do servidor, levando-se em
conta os critérios e os fatores fixados em regulamento.

§ 3° - Os ocupantes de cargos em comissão serão avaliados no
exercício destas funções, mediante critérios específicos, a serem
definidos em regulamento.

Art. 44 - Será constituída, de acordo com as normas a serem
estabelecidas em regulamento e sob a coordenação da Diretoria de
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Recursos Humanos, Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, composta por servidores dos diversos segmentos das
classes de que trata esta lei, destinada a padronizar os mecanismos
de avaliação e a examinar os casos de recursos quanto aos critérios e
à pontuação atribuídos na avaliação individual de desempenho.

Capítulo V
Da Movimentação

Art. 45 - O servidor da UNIMONTES poderá ser movimentado de
uma para outra unidade, mediante ato de mudança de lotação dentro
da mesma Universidade ou removido de uma Universidade Estadual
para outra, a seu requerimento ou, com a sua anuência, por
solicitação da instância imediatamente superior ou da instituição,
atendida a sua formação ou especialidade, a necessidade do serviço
e o pronunciamento dos setores envolvidos.

§ 1 0 - A movimentação prevista no artigo só poderá ocorrer para
cargo da mesma classe, nível e grau, condicionada à existência de
vaga.

§ 2° - Na hipótese de remoção, abrir-se-á a vaga correspondente na
instituição de origem.

§ 30 - Para a movimentação de que trata este artigo, deverá ser
cumprido o disposto no art. 28 desta lei.

Art. 46 - O servidor poderá ser colocado à disposição de outra
instituição, órgão ou entidade do serviço público, a seu requerimento
ou, com a sua anuência, após o pronunciamento favorável da
instituição, sem ônus para o órgão de origem e por prazo
determinado, obedecida a legislação vigente.

Capítulo VI
Dos Afastamentos

Art. 47 - Além dos casos previstos em lei, o integrante das carreiras
poderá afastar-se de suas funções, computando-se o seu afastamento
como efetivo exercício, ficando-lhe assegurados todos os direitos e
vantagens a que fizer jus, excetuado o que a lei dispuser em contrário,
nos seguintes casos:

- para realizar curso de pós-graduação em outras instituições
reconhecidas pelo MEC e agências de fomento, no País ou no
exterior;

II - para participar de reuniões, congressos e outros eventos de

rs



795
natureza técnico-científica e educacional ou artístico-cultural,
relacionadas com as atividades do cargo;

III - para prestar colaboração temporária a outra instituição pública
de ensino superior, de pesquisa ou de extensão;

IV - licença sabática de 3 (três) meses a cada 7 (sete) anos de
efetivo exercício no cargo de Professor, para a realização de estudos
e aprimoramento técnico-profissional, de acordo com as normas a
serem estabelecidas em regulamento.

Art. 48 - Na hipótese do inciso 1 do artigo anterior, o servidor obrigar-
se-á, previamente, a permanecer na instituição por período igual ou
superior àquele em que estiver afastado.

Art. 49 - No prazo de 180 (cento e oitenta ) dias que anteceder o
início do período sabático, o servidor apresentará ao seu
departamento o programa das atividades que desenvolverá, devendo
este ser analisado e submetido à aprovação da direção da unidade,
com base nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Parágrafo único - O afastamento previsto no "caput" deste artigo
será limitado a 1 (um) professor por período em cada departamento.

Art. 50 - Nos 30 (trinta) dias que se seguirem ao gozo do período
sabático, o professor encaminhará à direção da unidade um relatório
circunstanciado das atividades cumpridas.

Parágrafo único - A direção da unidade submeterá o relatório ao
Conselho Departamental, que emitirá parecer e, se concluir que o
período sabático não foi aproveitado adequadamente, de acordo com
as normas estabelecidas, ficará o servidor impedido de gozar o
período subseqüente.

Art. 51 - Qualquer afastamento dependerá do pronunciamento
favorável da chefia à qual esteja vinculado o servidor, observadas as
normas internas da UNIMONTES e mediante ato do Reitor ou de
autoridade por ele designada.

Capítulo VII
Do Regime de Trabalho

Art. 52 - O professor da carreira do Magistério - Ensino Superior será
submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:

- tempo parcial, com jornada de 20 (vinte) horas semanais de
trabalho;
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II - tempo integral, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais

de trabalho, em dois turnos diários e distintos;
III - tempo integral, com dedicação exclusiva, com jornada de 40

(quarenta) horas semanais de trabalho, em dois turnos diários e
distintos, ficando impedido do exercício de outra atividade
remunerada, pública ou privada.

Parágrafo único - Excetua-se do "caput" deste artigo o Professor
Titular, cujo regime será de 40 (quarenta) horas semanais.

AI. 53 - O professor efetivo ou detentor de função pública submetido
ao regime de tempo parcial de trabalho deverá ministrar uma carga
horária mínima de 8 (oito) horas-aula semanais.

Parágrafo único - O regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais
inclui tempo para o preparo de aulas e avaliações, além da correção
de trabalhos escolares e atendimento aos estudantes, consideradas
as peculiaridades de cada área, de cada disciplina e de cada tipo de
aula e a participação do professor nas reuniões dos órgãos
colegiados.

Art. 54 - O professor efetivo ou detentor de função pública submetido
ao regime de 40 (quarenta) horas semanais deverá ministrar carga
horária mínima de 8 (oito) horas-aula semanais, além das outras
atividades inerentes ao exercício em regime de trabalho de tempo
integral.

Art. 55 - O professor efetivo ou detentor de função pública submetido
ao regime de tempo integral - DE -, ou seja, 40 (quarenta) horas,
deverá ministrar carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas-aula
semanais, além das outras atividades inerentes ao exercício em
regime especial de tempo integral com dedicação exclusiva.

- No regime de trabalho de tempo integral com dedicação
exclusiva, admitir-se-á:

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com
as funções de magistério;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras,
relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua

especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo
com as normas aprovadas pelo conselho superior competente;

rs



797
II - o regime de trabalho a que se refere o artigo será revogado

automaticamente quando ocorrer o afastamento do professor por
qualquer motivo, exceto por férias regulamentares, licenças para
tratamento de saúde, para gestação e licença-paternidade.

Art. 56 - As normas para a concessão dos regimes de trabalho
previstos nos incisos II e III do art. 52 desta lei serão regulamentadas
pelo Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Universitário.

Art. 57 - O professor, no exercício de qualquer um dos regimes de
trabalho de que trata esta lei, fará jus à percepção dos direitos e das
vantagens inerentes ao cargo efetivo ou à função pública que exerça.

Art. 58 - O regime de trabalho para os servidores das carreiras de
Analista Técnico da Administração, Analista Técnico da Saúde, Apoio
Técnico e Administrativo e Apoio Técnico da Saúde é de 30 (trinta)
horas semanais, ressalvados os casos em que a legislação específica
estabeleça diferente jornada.

Capítulo VIII
Do Vencimento e da Remuneração

Seção 1
Da Remuneração

Ad. 59 - Remuneração, para efeito desta lei, é a retribuição
pecuniária correspondente à soma de vencimento com os adicionais e
as gratificações devidas, inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo único - Os adicionais e as gratificações, quando
percentuais, serão calculados exclusivamente sobre o valor do
vencimento correspondente à classe e ao grau do respectivo cargo,
valor este fixado no Anexo IV - Tabela de Vencimentos.

Seção II
Do Vencimento

Art. 60 - Vencimento é o valor mensal atribuído ao servidor pelo
efetivo exercício do cargo.

Art. 61 - Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
70 são os fixados no Anexo IV desta lei.

Art. 62 - Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
90 e a respectiva verba de representação são os fixados no Anexo 1
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desta lei.

Art. 63 - Os valores dos vencimentos dos cargos constantes do art.
10 desta lei serão calculados de acordo com o disposto no art. 3 0 da
Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992,  com as alterações posteriores
e, ainda, os arts. 4° e 5° e seu § 1°, da Lei n° 11.728, de 30 de
dezembro de 1994, e as modificações introduzidas pelo art. 2 0 do
Decreto n° 36.829, de 27 de abril de 1995, com base no
correspondente fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.

Art. 64 - O ocupante do cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública,
acrescida da gratificação de 30% (trinta por cento) do valor do
vencimento do cargo em comissão.

Art. 65 - Ao professor em regime de tempo integral com dedicação
exclusiva, será atribuída uma gratificação de 20% (vinte por cento)
sobre o valor de seu vencimento.

Art. 66 - O vencimento correspondente ao regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva integra os
proventos da aposentadoria à razão de 1/10 (um décimo) por ano de
permanência neste regime.

§ 1° - Se o período for inferior a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4
(quatro) anos, o servidor terá direito, a titulo de vantagem pecuniária,
por ano de exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o
vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, que
será somado ao vencimento do cargo efetivo.

§ 20 - A proporção de que trata este artigo será calculada com base
no vencimento do cargo ocupado pelo professor na data de sua
aposentadoria.

Art. 67 - A revisão dos valores da remuneração dos cargos efetivos
e em comissão previstos nesta lei será feita na mesma data de
vigência e no mesmo índice de reajustamento geral concedido ao
servidor público estadual.

Art. 68 - Fica assegurada a continuidade da percepção dos
vencimentos, das gratificações e das demais vantagens inerentes ao
cargo em comissão, na seguinte proporção:

- valor integral em caso de exercício do cargo por 2 (dois) períodos
completos, concluídos ou a serem concluídos no prazo para eles
estipulado;
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II - valor correspondente a 1/6 ( um sexto) da diferença entre o

vencimento do cargo em comissão e o cargo efetivo ocupado, por ano
ou fração igual ou superior a 6 (seis) meses de efetivo exercício, a ser
somado ao vencimento do cargo efetivo, a titulo de vantagem
pecuniária.

Seção III
Dos Adicionais

Art. 69 - Os servidores da UNIMONTES farão jus aos direitos
previstos nas Constituições Federal e Estadual para os servidores
públicos estaduais.

Seção IV
Das Funções Gratificadas

Art. 70 - Será atribuída ao professor, enquanto nas funções de
Coordenador de Curso, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
com dedicação exclusiva, uma gratificação de 20% (vinte por cento)
do valor do seu vencimento.

§ 1° - O professor no exercício das funções previstas neste artigo
fará jus à percepção dos direitos e das vantagens inerentes ao cargo
efetivo ou à função pública que exerça.

§ 2° - O número de professores para o exercício das funções de
Coordenador de Curso não será superior ao número de cursos a
serem fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Seção V
Das Gratificações

Art. 71 - Serão atribuídas aos servidores da UNIMONTES
gratificações de Natal e de férias regulamentares, nos termos da
legislação vigente.

Art. 72 - O professor, durante o exercício da regência de aulas, fará
jus, sobre o vencimento de seu cargo ou de sua função pública, às
seguintes gratificações:

- a título de incentivo à docência ("pó-de-giz"), no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento;

II - a título de incentivo à docência (biênio), no percentual de 5%
(cinco por cento) a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício na regência
de aulas, não podendo esta gratificação ultrapassar 70% (setenta por
cento) do respectivo vencimento.

Parágrafo único - Perderá o direito à percepção da gratificação de
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que trata o "caput" deste artigo o professor que se afastar do
exercício de suas funções por qualquer motivo, exceto em férias
regulamentares,	férias-prêmio,	licença-gestação	e	licença-
paternidade.

Art. 73 - As gratificações de risco de contágio e raios X, previstas em
legislação específica, e a gratificação de risco de vida, saúde e
contágio de que trata o art. 31 da Constituição Estadual, estender-se-
ão a todos os servidores lotados em áreas insalubres da
UNIMONTES.

Parágrafo único - O laudo para definição do direito aos adicionais a
que se refere o "caput" deste artigo deverá ser expedido pelos
profissionais do Centro de Diagnóstico e Monitoramento de Doenças
do Trabalho da UNIMONTES.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 74 - Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá
haver designação para o exercício de função pública nos casos de:

- substituição durante o impedimento do titular do cargo;
II - cargo vago e exclusivamente até o seu definitivo provimento,

desde que não haja candidato aprovado em concurso público para o
cargo correspondente.

§ 1 - A designação para o exercício da função pública de que trata
este artigo somente se aplica nas hipóteses de cargos de Professor e
servidores das carreiras de Apoio Técnico da Administração e de
Apoio Técnico da Saúde.

§ 2° - Terá prioridade para a designação de que trata o inciso 1 deste
artigo o candidato aprovado em concurso público para o cargo,
observada a ordem de classificação.

§ 3° - Na hipótese do inciso II, o prazo de exercício da função
pública não poderá exceder o ano letivo em que se der a designação.

§ 4° - A designação para o exercício de função pública, prevista no
"caput" deste artigo, far-se-á por ato do Reitor, publicado no órgão
oficial.

Art. 75 - A dispensa do designado para a função pública de que trata
o artigo anterior será processada pela mesma autoridade que efetuou
a designação e será:

- automática;
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II - a pedido;
III - de ofício.
§ 1° - A dispensa automática decorre do término do prazo da

designação e independe de ato formal.
§ 2° - A dispensa a pedido dar-se-á por solicitação do designado,

mediante termo próprio.
§ 3° - A dispensa prevista no inciso III do "caput" deste artigo dar-se-

á quando se configurar uma das seguintes situações:
- redução do número de aulas;

II - provimento do cargo;
III - retorno do titular antes do prazo previsto;
IV - interesse do serviço;
V - designação em desacordo com a legislação vigente.
Art. 76 - A dispensa de ofício, motivada por interesse do serviço,

ocorrerá quando o servidor:
- atingir, no período de vigência da designação, o limite de faltas

superior a lO% (dez por cento) da carga horária mensal de trabalho a
que está sujeito;

II - demonstrar desempenho que não recomende sua permanência,
em avaliação de desempenho feita pelo Chefe de Departamento e
Coordenador de Curso, referendada pelo Conselho Departamental ou
outro que vier a substitui-lo, no caso de Professor e nos demais
casos, pela chefia imediata, referendada pela chefia superior;

III - incorrer em uma das transgressões especificadas na Lei n° 869,
de 5 de julho de 1952, e na legislação pertinente.

Art. 77 - Será constituída uma comissão paritária especial de
implantação deste plano de carreira na UNIMONTES, com a finalidade
de proceder ao enquadramento dos atuais servidores lotados nos
respectivos quadros de pessoal.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
inativos dos quadros de pessoal da UNJIMONTES.

§ 2° - As normas e os procedimentos para este enquadramento
serão regulamentados pelo Reitor, observado o que dispõe esta lei.

Art. 78 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no
valor de R$1.371.798,80 (um milhão trezentos e setenta e um mil
setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), observado o



disposto no art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 79 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Elbe Brandão

Anexo 1
(a que se referem os arts. 90 e 62 da Lei n°, de de de)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Quadro Específico de Provimento em Comissão
Estrutura Básica

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo II
(a que se referem os arts. 10 e 63 da Lei no , de de de)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Quadro Específico de Provimento em Comissão - Estrutura
Intermediária

* - O Quadro do Anexo li foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo 111-A
(a que se refere o art. 80 da Lei n° ,de de de)

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Quadro de Carreira de Magistério - Ensino Superior

* - O Quadro do Anexo 111-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

* Ver § l 0 e 20 do art. 80 .
Anexo Ill-B

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Quadro de Carreira de Analista Técnico da Administração
* - O Quadro do Anexo Ill-B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

*Ver § 1° e 20 do art. 80 .
Anexo lll-C

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Quadro de Carreira de Analista Técnico da Saúde
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* - O Quadro do Anexo lll-C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

*Ver § i°e 2° do art. 8°.
Anexo lIl-D

(a que se refere o art. 80 da Lei n° , de de de)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Quadro de Carreira de Apoio Técnico da Administração

* - O Quadro do Anexo III-D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo 111-E
(a que se refere o art. 80 da Lei n° , de de de)

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Quadro da Carreira de Apoio Técnico da Saúde

* - O Quadro do Anexo 111-E foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo 1V-A
(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de)

* - O Quadro do Anexo 1V-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo 1V-A
(a que se refere o art. 61 da Lei n°, de de de)

* - O Quadro do Anexo 1V-A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo IV-13
(a que se refere o ar[. 61 da Lei n°, de de de)

* - O Quadro do Anexo IV-B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21 .6.2002.

Anexo IV-C
(a que se refere o art. 61 da Lei n°, de de de)

* - O Quadro do Anexo IC-C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo IV-D
(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de)

* - O Quadro do Anexo IV-D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Anexo 1V-E
(a que se refere o art. 61 da Lei n° ,de de de)
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* - O Quadro do Anexo 1V-E foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.6.2002.

Justificação: Todo servidor público tem direito à progressão na
carreira. Entretanto, esse direito não tem se cumprido, por inércia do
Governo, que ainda não enviou a reestruturação de pessoal do
funcionalismo público.

O plano de carreira ora apresentado é uma antiga reivindicação do
corpo docente da UNIMONTES; foi elaborado e discutido com toda a
categoria, com sindicatos e as demais representações de classe.

A LJNIMONTES, que é referência em ensino universitário, requer
profissionais especializados e capacitados para o melhor desempenho
de suas atividades, sempre visando à qualidade do ensino a ser
oferecida aos seus alunos. Não pode portanto, ser diferente quanto à
remuneração e progressão na carreira desses servidores, que são
profissionais dedicados e comprometidos.

Desta forma, solicito o apoio de todos os nobres pares,
principalmente o apoio irrestrito da bancada norte-mineira, a fim de
que esta proposição seja aprovada e emendas sejam apresentadas
para maior aproveitamento do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.239/2002
Proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de

queijo sob a denominação "leite modificado".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica proibida a comercialização de derivado de leite com

adição de soro de queijo sob a denominação "leite modificado".
Art. 20 - A mercadoria colocada à disposição do consumidor em

desacordo com o disposto nesta lei será recolhida pelo fornecedor no
prazo de cento e vinte dias a contar da data da publicação desta lei.

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades:

- apreensão da mercadoria;
II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil

reais).
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: Encontra-se disponível no comércio um produto

denominado "leite modificado", que, evidentemente, não é leite, mas
uma mistura de leite e soro de queijo. Contudo, conforme
investigações desta CPI, écolocado à venda, por preços menores,
nas prateleiras das lojas da rede varejista, ao lado de outros tipos de
leite, especialmente o UHT (longa vida), o que induz o consumidor
desavisado a erro.

Note-se que a embalagem apenas informa que o produto contém
soro, mas omite em que proporção. Dessa forma, a população, está
adquirindo um produto com qualidade nutricional reconhecidamente
inferior à do leite, pensando tratar-se de leite, o que implica em
prejuízo à saúde pública.

- 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°2.240/2002
Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da produção de

leite e derivados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, diretamente ou por intermédio de suas entidades
vinculadas, divulgará, trimestralmente, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, na Internet e em periódico de circulação regional, as
seguintes informações:

- a planilha de custo médio de produção, por região, de leite "in
natura" e o preço médio pago pela indústria ao produtor;

II - os preços médios de venda dos diversos tipos de leite e seus
derivados, tais como queijos prato, minas e mussarela, requeijão e
manteiga, da indústria para o comércio;

III - os preços médios de venda dos produtos mencionados no inciso
anterior, praticados pelo comércio varejista para o consumidor final.

Art. 20 - Nas embalagens de leite pasteurizado e do UHT (longa
vida) destinado à venda em comércio, é obrigatória a afixação do
preço do leite "in natura" pago pela indústria ao produtor.
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Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: Um dos fatos que motivaram a instalação da CPI do

Preço do Leite foi a constatação de que os produtores recebiam pelo
seu produto valores muito aquém do custo de produção. Durante as
reuniões promovidas pela CPI para investigar os fatos que se propôs,
na sede do Poder Legislativo e em cidades selecionadas no interior do
Estado, essa situação tornou-se evidente.

Segundo dados do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite -
CNPGL -, da EMBRAPA, o custo médio de produção do leite, nas
condições da unidade da empresa em Coronel Pacheco, em julho de
2001, era de R$0,34 por litro. Documentos entregues pelos produtores
de leite à CPI comprovam o recebimento de até R$0,19 por litro, em
agosto daquele ano. Contudo, os preços do leite UHT - longa vida -
chegaram a R$1,15 em Belo Horizonte, no mesmo período.
Uma das questões que mais chamaram a atenção dos

parlamentares foi a falta de informação dos consumidores e, até
mesmo, de alguns produtores sobre a situação. O projeto ora
apresentado visa a suprir essa deficiência do complexo agroalimentar
do leite, já que os dois elos elementares da cadeia não estão nas
mesmas condições dos intermediários, a indústria e o comércio, que
tiram proveito dessa situação, com margens de lucro abusivas, como
a CPI comprovou-

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

PROJETO DE LEI N°2.241/2002
Dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar e determina a

promoção institucional do produto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a inclusão do leite na merenda escolar das

unidades da rede estadual de ensino.
Art. 20 - Incumbe à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento:
- promover o leite mineiro em sua propaganda institucional;
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II - incentivar os municípios, nas aquisições destinadas aos

programas sociais, a utilizar preferencialmente o leite pasteurizado
produzido local ou regionalmente.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: O objetivo do projeto em tela é incentivar o consumo do

leite pasteurizado, produzido local ou regionalmente, nos programas
sociais do Estado e dos municípios, notadamente na merenda escolar.
Nesses programas, a preferência recai, em sua quase totalidade,
sobre o leite em pó.

Contudo, a CPI do Preço do Leite constatou a ocorrência de fraudes
no processamento desse tipo de leite, principalmente a adição de soro
de queijo, o que torna sua qualidade duvidosa.

Além disso, esse tipo de leite é proveniente de locais distantes das
regiões produtoras, muitas vezes importado de países que subsidiam
pesadamente a produção, o que prejudica toda a cadeia produtiva do
leite, no plano estadual e nacional. A utilização do leite pasteurizado
na merenda escolar nas redes estadual e municipais de ensino
promoverá um aumento na demanda regional de leite, com reflexos
significativos para o produtor e a economia regional.

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

PROJETO DE LEI N° 2.242/2002
Dispõe sobre a alocação de recursos da FAPEMIG para a pesquisa

de embalagens de leite pasteurizado e do tipo longa vida destinados
ao comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - FAPEMIG - incluirá no seu orçamento anual recursos para
financiamento de projetos de pesquisa de embalagens de leite
pasteurizado e do tipo longa vida destinados ao comércio, com o
objetivo de reduzir os custos de produção industrial, permitir maior
concorrência no setor de envasamento, garantir melhor qualidade e
durabilidade do leite acondicionado e reduzir o preço do leite para o
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consumidor.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: Um dos maiores problemas detectados pela CPI do

Preço do Leite na comercialização do leite é a predominância da
embalagem aluminizada, produzida no País com exclusividade pela
empresa Tetra Pak, no segmento do leite UHT (longa vida). Trata-se
de um produto caríssimo, cujo custo para as indústrias se mostra, às
vezes, mais elevado do que o da própria matéria-prima, o que
pressiona negativamente o preço do leite para o produtor. Além disso,
é um material não reciclável e de difícil degradação no meio ambiente,
o que representa um sério problema ambiental.

Dessa forma, constata-se a necessidade premente de o Estado
intervir no processo, mediante o financiamento de pesquisas para o
desenvolvimento de embalagens alternativas para o leite fluido.
Mesmo para a embalagem plástica, utilizada no leite pasteurizado,
devem ser investigadas outras opções industriais, que garantam a
conservação adequada do produto por um prazo maior. Busca-se,
com isso, quebrar o monopólio da caixinha aluminizada no leite UHT,
bem como proteger o meio ambiente.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.245/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário da Saúde e ao Superintendente da
FHEMIG com vistas a que prestem informações a esta Casa sobre
possíveis contratações feitas por essa autarquia. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.426/2002, dos Deputados Elaine Matozinhos e Sargento
Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado com vistas a que adote as providências que
menciona com relação às multas provenientes do Juizado Especial
Criminal. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 3.427/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja

LA
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consignado nos anais desta Casa voto de congratulações com o
radialista Helinho Dipe, pelos 10 anos de seu programa "Show da
Manhã". (- A Comissão de Transporte.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Assuntos Municipais e da Deputada Maria Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores que nos acompanham, queria comentar o que vi,
durante esses dias em que andei pelo vale do Jequitinhonha, através
de palestras, reuniões e trabalhos. Foi, com muito prazer, que
constatei no vale do Jequitinhonha o interesse do povo pelo meio
ambiente. Ao passar por Virgem da Lapa, encontrei, numa
comunidade rural, as alunas da Escola Estadual São Domingos
fazendo uma "blitz" ecológica no dia do meio ambiente. Distribuíam,
com o apoio da Polícia Rodoviária, panfletos às pessoas que
passavam, a fim de conscientizá-las da necessidade da conservação
do meio ambiente.

Neste final de semana, estivemos em Medina e visitamos uma feira
agrícola, em que foram apresentados produtos oriundos dos
assentamentos e da Escola Família Agrícola Bom Tempo de ltaobim.

Constatei, também, os resultados de um seminário realizado em
Medina, sobre as águas de Minas, promovido pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais. Esse trabalho chamou minha atenção pela
criatividade e importância. A Presidente do Sindicato, Eva, mobilizou
os trabalhadores rurais, a fim de que fizessem estudos sobre as
nascentes das águas na região e naquele município. Durante dois
anos, fizeram levantamentos dos nomes e locais das nascentes,
estudaram as vegetações que favorecem e as que prejudicam as
nascentes. Realizaram, também, estudos sobre as águas,
classificando-as em puras, límpidas, potáveis e amarelas.

Com o apoio da Universidade de Lavras, sistematizaram a pesquisa
e a encaminharam para Salvador, onde disputaram com 115
participantes um concurso sobre meio ambiente. Conseguiram o
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primeiro lugar com a pesquisa realizada, o que demonstrou o
interesse dos trabalhadores rurais e do Sindicato de Medina.
Receberam o prêmio de R$20.000,00. Muito mais importante que
esse valor, que é bom, é o seu simbolismo, que reflete a necessidade
e o reconhecimento de um trabalho tão importante, realizado por
trabalhadores rurais que se preocupam com a preservação das águas
e do meio ambiente.

Na praça da cidade, expuseram o resultado das pesquisas,
distribuíram apostilas sobre o estudo feito e ofereceram aos
interessados um vidrinho de água. Os jovens, filhos de trabalhadores
rurais, disseram que era água benta. A moça que me entregou o
vidrinho disse: "água benta que simboliza tudo que é sagrado". Graças
a Deus, ninguém queria fazer milagres, salvar vidas com água benta.
O mais importante era o simbolismo: tudo que é sagrado merece
nosso respeito. Por isso, estavam distribuindo os vidrinhos daquela
água que simbolizava o respeito que devemos ter para com as águas
de Minas.

A Assembléia Legislativa se mobiliza, prepara o seminário Aguas de
Minas II, interioriza esse movimento, conscientiza as pessoas,
trabalha para o brilhantismo e importância do seminário, a fim de que
saibamos defender as águas de Minas, reconhecer o seu valor.

Somente a ação é coerente. Lamento, mais uma vez, a aprovação,
por esta Casa, de emenda que pretende acabar com o Tombo da
Fumaça, a cachoeira paisagística de Salto da Divisa, no limite de
Minas com a Bahia. Qual é o objetivo dessa emenda? Favorece Minas
Gerais? Não. Favorece a Odebretch, interessada em ampliar o lago
de captação das águas de Minas, a fim de beneficiar sua usina
elétrica, localizada na Bahia. Conseqüentemente, gerará ICMS para
aquele Estado.

Queremos progresso para a Bahia, para Minas Gerais, para todo
lado, mas não o progresso que venha a qualquer custo.

Mais ainda: entendemos que a maneira como aquela emenda foi
apresentada é um verdadeiro golpe a esta Casa. O projeto estava
tramitando em 20 turno, e a emenda chegou ao Plenário sem parecer,
com a discussão encerrada e, o que é grave, sem acordo de
Lideranças. Foi um golpe, uma traição, considerando-se que é
condição "sine qua non" para que emenda seja apresentada em 20
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turno que haja acordo de Lideranças; e não houve esse acordo.

Sr. Presidente, V. Exa. acompanhou esse fato, estava aqui no dia
em que o projeto foi apresentado e a emenda aprovada num vapt-
vaput. Em poucos segundos uma lei, que levou dois anos sendo
discutida, sendo comentada, recebeu emenda que foi aprovada, e
cuja revogação já foi proposta.

Nesse dia, eu estava em ltaobim, acompanhando o seminário sobre
a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Absolutamente não culpo os Deputados que estavam neste
Plenário, uma vez que a emenda foi apresentada só na base de
números: Emenda n° 1 ao Projeto n°901, que revoga a Lei n° 13.370.
Ora, ninguém tem numeração na cabeça, ninguém sabe de cor
números ou coisas dessa natureza. Então, não culpo absolutamente
aqueles que votaram inadvertidamente e que aprovaram a lei que
estava sendo apresentada. Mas lamento o desrespeito a esta Casa,
ao Presidente, que, segundo me disse, também foi enganado, já que
acreditou que havia um Acordo de Lideranças.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Quero cumprimentar V.
Exa. e dizer-lhe que concordo com sua preocupação. Acho que tem
que entrar com questão de ordem em relação a essa situação.

O que V. Exa. traz é gravíssimo. Confesso que também não tinha
conhecimento desse assunto e, portanto, também me julgo enganado
na votação dessa matéria. Por isso, V. Exa. deve entrar com questão
de ordem, pois terá o apoio, tenho certeza, da maioria dos membros
desta Casa.

Parabéns a V. Exa. por trazer à tona essa questão.
A Deputada Maria José Haueisen* - Obrigada, Deputado Márcio

Cunha, pelo apoio e pela observação.
Logo na segunda-feira, quando cheguei aqui, fui alertada de que a

lei estava correndo o risco de ser revogada. Assim, apresentei
questão de ordem à Mesa, fiz pedido ao Presidente para que não
aceitasse, não acatasse e considerasse nula aquela votação. Até
agora só recebi resposta verbal, mas estou renovando ao Presidente
desta Casa, ao Deputado Antônio Júlio, o meu pedido e gostaria que a
resposta fosse dada de maneira oficial, escrita, até porque é
prerrogativa do Presidente da Casa responder a questões de ordem
dessa natureza.
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O Presidente foi traído, toda a Assembléia foi traída e enganada.

Quando é que a Assembléia Legislativa vai se livrar de tais
problemas? Enquanto a Assembléia Legislativa busca democratizar,
proibindo os "Frankensteins"; enquanto a Assembléia Legislativa
melhora o Regimento para que emendas de última hora não sejam
apresentadas em 20 turno, alguém interessado em favorecer a
Odebrecht dá uma rasteira covarde neste Plenário, engana a Mesa
Diretora e tudo fica por isso mesmo.

O Presidente tem a prerrogativa de anular aquela votação, pois
trouxe vício de origem. Se não receber a resposta do Presidente da
maneira que espero que venha, se não for atendida nesse direito,
encaminharei representação ao Ministério Público, pedindo seja
movida ação judicial contra a Assembléia Legislativa pela
inconstitucionalidade do dispositivo incluído no Projeto de Lei n° 921,
por meio da Emenda n° 1. Isso será muito desagradável para nós.
Será com constrangimento e pesar que eu, membro deste parlamento,
serei obrigada a fazer representação junto ao Ministério Público para
que fatos dessa natureza não se repitam nesta Casa. A Assembléia
Legislativa merece respeito, tem que zelar pela democracia, pelo que
é decidido aqui, pela lei que ela mesma propõe, por intermédio da
Constituição, usando o Regimento Interno desta Casa, que pede seja
feito acordo de Lideranças quanto a uma emenda apresentada de
última hora.

Não nos preocupa o lucro econômico da Odebrecht, gostaríamos
que a empresa ganhasse bastante dinheiro, que a Bahia também
enriquecesse, mas não à custa do prejuízo econômico de Salto da
Divisa, ao perder turistas que iam até lá contemplar a beleza do Topo
da Fumaça; não à custa do patrimônio paisagístico garantido por lei,
só porque há interesse em defender a Odebrecht.

Considero um desrespeito a esta Casa, à sociedade, à democracia e
não vamos parar enquanto não empregarmos todos os recursos para
que isso seja resolvido da melhor maneira possível.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputada Maria José
Haueisen, quero me aliar a sua defesa, porque o que está em jogo é
uma questão de lei, questão democrática que envolve esta Casa.
Estamos preocupados não só com o problema paisagístico, mas com
os impactos ambientais que as modificações feitas no projeto poderão
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trazer para a Cachoeira da Fumaça e a região. Não há estudo claro
sobre os impactos ambientais causados na atmosfera e, enfim, em
todo o planeta, pela construção de grandes barragens. A medida que
estas se multiplicam, é preciso que sejam feitos estudos mais
adequados a respeito. O mais importante é preservar a população que
está ali e que depende do turismo trazido por essa cachoeira.

Em Minas Gerais, estamos defendendo até mesmo a beleza das
cachoeiras, não podemos permitir que acabem, o que seria
contradição para Estado com tamanha riqueza natural, ecológica e
ambiental, e as cachoeiras fazem parte da paisagem mineira, que é
peculiar. Minas Gerais tem o maior número de cachoeiras do Pais e
temos que preservá-las. Parabéns pelo seu pronunciamento.

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado Edson Rezende, muito
obrigada por sua compreensão e apoio à nossa luta, que é de todos
os ambientalistas.

Quero pedir ao Deputado Wanderley Ávila - que conhece bem o
assunto, porque foi vítima da traição cometida nesta Casa, uma vez
que presidia a reunião naquele momento - que leve nosso apelo ao
Deputado Antônio Júlio, que tem a prerrogativa de considerar nula
aquela emenda. Já recebi sua resposta verbal de que conversou com
alguns Deputados, mas não são Deputados que poderão anular
aquela emenda, isso é competência do Presidente desta Casa.

Espero não precisar ter o desprazer de fazer representação ao
Ministério Público para que esse fato seja resolvido. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo

esta tribuna para me pronunciar sobre a candidatura do Deputado
Aécio Neves ao Governo do Estado. Sabe-se que um bom tronco não
produz, invariavelmente, bons sólidos. Pode acontecer, por vezes, que
a natureza se extravie, e que da origem castiça nos cheguem frutos
insossos. Mas a essa exceção sobrepõe-se uma regra sobejamente
confirmada pelo Deputado Aécio Neves, hoje saudado como nosso
candidato ao Governo de Minas Gerais: do tronco reto e vigoroso
afloram ramificações não menos robustas. Porque Aécio, desde muito
jovem, fez jus à tradição familiar dos Neves e dos Cunhas,
caracterizada pelo denodo na defesa da causa pública e,
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particularmente, do Estado de Minas Gerais.

Eis porque encontramo-nos especialmente motivados ao ocupar
esta tribuna, para saudar o atual Presidente da Câmara dos
Deputados como nosso candidato à chefia do Executivo mineiro. Mais
que uma obrigação partidária, falamos com aquele entusiasmo de um
mineiro que vê a decisão acertada pender pelo nome de outro mineiro,
para responder pelo Palácio da Liberdade. E essa motivação em
muito deriva da tradição e das raízes que conhecemos em nosso
candidato.

Das vastidões do Nordeste de Minas chegaram-nos os Cunhas,
entre eles o avô Tristão e o pai Aécio, para servir ao Brasil por longos
e frutíferos anos. Das planícies onduladas dos Campos das Vertentes
- e muito especificamente da histórica São João dei-Rei - vieram-nos
os Almeida Neves, entre eles o insigne avô Tancredo, que se projetou
como uma das maiores personalidades da Era Republicana. Pois mais
não diremos sobre esses homens que tanto contribuíram para a
nacionalidade: preferimos fixar-nos no fruto dileto da progênie ilustre,
o qual hoje escolhemos para candidato de nosso Partido ao Palácio
da Liberdade.

A trajetória de Aécio Neves da Cunha na vida pública já é por
demais conhecida, mas não custa relembrá-la, nesta ocasião de tanto
significado. Eleito Deputado Federal pela primeira vez em 1987,
cumpre atualmente seu quarto mandato, eleito, da última vez com 185
mil votos.

Hoje, com pouco mais de quarenta anos de idade, conta em seu
currículo com a honra de ter sido Deputado Constituinte; líder do
PSDB por quatro vezes consecutivas; membro de comissões
permanentes da Câmara, como as de Orçamento e de Constituição e
Justiça; e Presidente da Câmara dos Deputados.

Disposto a inaugurar na Câmara alta um novo tempo, recuperou a
imagem daquele parlamento como foro de debates das grandes
questões nacionais, em que a sociedade passou a ter, de fato, voz e
vez. Ao dinamismo de seu programa juntou-se a independência de
comportamento, ao questionar decisões do Executivo Federal, ao
ouvir a sociedade em toda e qualquer circunstância, ao abolir o
corporativismo parlamentar com o fim das imunidades.
Partidariamente, registrou o inédito feito de consolidar o PSDB como
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maior bancada da Câmara, ao arregimentar nada menos que 103
Deputados. Em bloco com o PTB, sua habilidade política elevou tal
número para 127 parlamentares.

Economista, formado em 1984 pela PUC, Aécio Neves pôde e pode,
como ninguém, avaliar as implicações econômicas no bem-estar e nas
perspectivas dos cidadãos. Nesta época de globalização exacerbada
e de crise permanente, é gratificante saber que Minas Gerais terá ao
leme um timoneiro afeito às manhas e artimanhas do mar borrascoso
da ordem econômica mundial.

Politicamente, não bastasse a Aécio ter tido mentores como o pai e
os avós, teve ele, ainda muito jovem, a oportunidade de labutar no
parlamento, ao lado de personalidades como Ulysses Guimarães,
Teotônio Villela, Mário Covas, Franco Montoro e Fernando Henrique
Cardoso. Com a humildade que é típica dos inteligentes, o jovem
brilhante soube aprender e dimensionar com as lições recebidas.

A grande verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que não
conseguimos conter nosso entusiasmo ao saudar o Deputado Aécio
Neves desta tribuna, no Palácio da Inconfidência, como nosso
candidato ao Palácio da Liberdade. Não conseguimos esquecer a
nova era que ele implantou na Câmara dos Deputados, cuja imagem
resgatou e valorizou em prol da Nação brasileira. Não conseguimos
esquecer sua breve passagem - por três dias apenas - pela
Presidência da República, quando ele demonstrou postura atenta e
discreta perante a opinião pública. Não podemos esquecer a
personalidade hábil e afável, a capacidade de trabalho, a juventude
bem direcionada para o ideal, a mineira convicção quanto aos valores
democráticos. Não podemos esquecer, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que Minas tem, em nosso candidato ao Executivo mineiro,
um homem à altura do momento e do futuro. Não podemos esquecer,
finalmente, que, em Aécio, temos um dos baluartes da genuína social-
democracia, a ideologia que prioriza o social e reafirma o democrático.

Permita-nos, Deputado Aécio Neves da Cunha, que, como
representante do povo mineiro nesta Casa, dirijamos-lhe a mensagem
que sabemos ser deste povo: Minas reitera-lhe integral confiança, na
certeza de que consolidará nossa terra como protótipo de
desenvolvimento socioeconômico e de maturidade política. E esteja
certo de que, como Chefe do Executivo, V. Exa. fará encurtar a
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distância entre o Palácio da Inconfidência e o Palácio da
Liberdade, em termos de trabalho sadio e profícuo e de
engrandecimento de Minas Gerais.

Queremos agradecer, sobretudo, por este momento de fortuna, em
que o nosso candidato Aécio Neves lança-se com apoio amplo. Nosso
entusiasmo é grande exatamente porque Minas encontra-se
identificada com uma candidatura que conhece realmente os
melindres e as mazelas, enfim, é um candidato que conhece as
montanhas de Minas. Por isso, queremos reafirmar nossa confiança,
em nome do PSDB, neste parlamento, dizendo, alto e bom som, que
Aécio Neves é o nosso candidato, aberto a todo o tipo de apoio, apto
a se transformar em um Governador que pode entender todas as
dificuldades, buscando o entendimento através do diálogo e da
dialética política, com o objetivo de encontrar a virtude para
administrar a felicidade e o bem do povo de Minas Gerais. Muito
obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na gia Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 3.383 e 3.400 a 3.402/2002, do Deputado
Ambrósio Pinto; 3.388/2002, do Deputado Eduardo Brandão; e
3.392/2002, do Deputado Cristiano Canêdo; e do Trabalho -
aprovação, na 96 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s
1.495/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.00012002, do
Deputado Edson Rezende; 2.072/2002, do Deputado João Leite;
2.110/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves; 2.111/2002, do
Deputado Eduardo Brandão; 2.117/2002, do Deputado Doutor Viana;
2.134 e 2.135/2002, do Deputado Wanderley Ávila; 2.136/2002, do
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Deputado Djalma Diniz; 2.13712002, do Deputado Luiz Menezes; e
dos Requerimentos n os 3.390/2002, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior; e 3.407/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.342/2000. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXI do art. 232 do Regimento Interno.

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 extraordinária de amanhã,
dia 20, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela,
Marco Régis 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 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. Passa-se à 2 a 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 3.347, 3.348 e
3.364 a 3.367/2002. 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.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Marco Régis, Presidente -Aílton Vilela - João Leite.	-

ATA DA 103 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia onze de junho de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo
Rezende, Agostinho Silveira, Aílton Vilela, Sávio Souza Cruz e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Cristiano Canêdo. 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 reunião se destina a apreciar a matéria
constante 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
2.179 com a Emenda n° 1 e 2.127/2002 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de redistribuição);
2.057 com as Emendas n

o
s 1 e 2, e 2.158/2002 na forma do

Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Aílton Vilela); 2.091 com a
Emenda n° 1, 2.169 e 2.170/2002 (relator: Deputado Agostinho
Silveira). Neste momento, o Deputado Ermano Batista e Sebastião
Costa retiram-se do recinto. Após discussão e votação, é aprovado,
no 1° turno, o parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°
2.06812002 (relator: Deputado Agostinho Silveira). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sávio Souza Cruz, que
conclui pela constitucional idade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei n° 2.172/2002 com a Emenda n° 1 no 1° turno, o Presidente
solicita vista da matéria. 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, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade
dos Projetos de Lei n os 1.384/2001 com a Emenda n° 1 (relator:
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Deputado Geraldo Rezende); 1.909, 2.164, 2.174, 2.180,
2.185/2001, (relator: Deputado Agostinho Silveira, em virtude de
redistribuição), 1.999, 2.027, 2.165, 2.178/2001 e 2.181/2002 (relator:
Deputado Agostinho Silveira), 2.167 (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz), 2.073, 2.166, 2.168 com a Emenda n° 1, 2.173/2002 (realtor:
Deputado Sávio Souza Cruz), 2.183/2002 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz, em virtude de redistribuição); 2.162 com a Emenda n° 1 e
2.163/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam
sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 2.177 e,
2.187/2002; e à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, o
Projeto de Lei n° 2.175/2002. 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, 18 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Durval Angelo -

Ermano Batista - Aílton Vilela.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de junho
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rêmolo Aloise, Ivair Nogueira, Agostinho Silveira, Durval Angelo e
Afiton Vilela (substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por indicação
da Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a finalidade da reunião é discutir
e votar proposições da Comissão e comunica que foi impetrado pelo
Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais - SINOREG-
MG - um mandado de segurança contra a CPI. Após discussão entre
os membros, a Presidência solicita que o processo seja encaminhado
à Procuradoria-Geral desta Casa, para que tome as devidas
providências. O Deputado Durval Angelo solicita ao Presidente que
seja ouvida uma parte da gravação da reunião da Comissão de
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Fiscalização Financeira, na qual o Deputado Miguel Martini faz a
denúncia que deu origem a esta CPI. Na fase de discussão e votação
de proposições da Comissão, o Deputado Durval Angelo apresenta
dois requerimentos, nos quais solicita: 1 - à empresa Serviços
Auxiliares de Processamento de Dados Ltda. que encaminhe a esta
Comissão os elementos contábeis que possam demonstrar o
faturamento da empresa, bem como suas despesas nos últimos cinco
anos e os possíveis contratos de prestação de serviço entre a
empresa e as serventias; 2 - seja feita completa inspeção em, pelo
menos, quatro serventias do foro extra judicial do Estado de Minas
Gerais, sendo que a primeira inspeção deverá ocorrer no cartório de
titularidade do Sr. Eugênio Klein Dutra. O Deputado Irani Barbosa
apresenta requerimento no qual solicita sejam determinadas
providências a fim de instaurar a competente ação penal contra o Sr.
Eugênio Klein Dutra e contra o Presidente do SINOREG-MG, por
obstrução dos trabalhos desta CPI; em relação ao segundo citado,
também por falsidade ideológica, por não ter autorização para propor
mandado de segurança em nome dos associados da entidade; ao
final, caso entenda ser necessário, que seja determinada a prisão dos
referidos senhores. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os três requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que o inteiro
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Irani

Barbosa.
ATA DA 17a 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 onze de junho de dois mil e
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dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Luiz Tadeu
Leite, por indicação da Liderança do PMDB), Rogério Correia
(substituindo ao Deputado Edson Rezende, por indicação da
Liderança do PT) e Irani Barbosa (substituindo ao Deputado Luiz
Menezes, por indicação da Liderança do BPDP). Estão presentes,
também, os Deputados Sargento Rodrigues e Marcelo Gonçalves.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
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 ouvir o depoimento do Secretário de Estado da Segurança Pública,
Dr. Márcio Barroso Domingues. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
depoimento do convocado supracitado, a quem convida a tomar
assento à mesa. A Presidência e os Deputados fazem perguntas ao
Secretário Márcio Barroso Domingues, 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, 18 de junho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Amilcar Martins -

Dilzon Meio - Irani Barbosa.
ATA DA goa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia doze de junho de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Edson
Rezende e Ermano Batista. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a debater a greve
dos professores da rede pública estadual ea apreciar a matéria
constante da pauta. O Deputado José Henrique, por solicitação do
Presidente, lê a seguinte correspondência: ofícios dos Presidentes
das Câmaras Municipais de Aguas Vermelhas e de Paraisópolis, dos
pais de alunos da escolas estaduais de Curvelo e de Espera Feliz e
de professor de escola estadual de Aimorés, manifestando apoio à
pauta de reivindicação do Sind-UTE; ofício do Deputado Federal Zezé
Perella, acusando o recebimento de solicitação para que a Faculdade
Federal de Medicina do Triângulo Mineiro seja elevada à condição de
universidade. 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° 2.123/2002 (relator: Deputado José Henrique).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 3.386 e 3.394/2002. O Presidente destina esta
parte da reunião ao debate. Registra-se a presença do Sr. Lucas Rolia
e da Sra. Maria de Lourdes Rodrigues Santagema, Promotores de
Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; do Sr. José Ivan
de Souza e da Sra. Marilda de Abreu, Diretores do Sind-UTE; da Sra.
Aparecida Souza Costa, Presidente da FEFAM-MG; do Sr. Mário de
Assis, Presidente da FAPAEMG; da Sra. Iedir Bambirra, Presidente da
FASPA; da Sra. Joana d'Arc Gontijo, Presidente da APPMG, os quais
são convidados a tomar assento à Mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais e concede a palavra aos convidados e aos parlamentares,
para sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique.

ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon
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Meio, Bjlac Pinto e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a obter
esclarecimentos sobre o estado de conservação e a segurança da
linha férrea - para transporte de passageiros- no trecho que liga os
Municípios de Varginha e Três Corações, e sobre as demais linhas do
Estado e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Câmara Municipal de Governador Valadares e do Sr,
Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, publicados no "Minas Gerais" nos dias 7 e 8 de junho,
respectivamente. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Parecer para o 1°
Turno do Projeto de Lei n° 1.265/2000 deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator(Deputado Bilac
Pinto, em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei
n° 2.050/2002 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em virtude de redistribuição); e do Projeto de Lei n°2.098/2002
com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Bilac Pinto). 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, em turno único, os Requerimentos
nos 3.385 e 3.403/2002. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir o convidado, que discorrerá sobre o assunto supracitado,
oportunidade em que o Presidente faz a leitura do fax encaminhado
pelo Sr. Thiers Manzano Barsotti, em que declina do convite para
participar desta reunião, e presta alguns esclarecimentos sobre o
assunto mencionado. 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
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Dinis Pinheiro.

ATA DA 92 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de junho
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüinio, 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 Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar 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.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1 .865/2001 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
Cristiano Canêdo); e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.14812002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Eduardo Brandão). 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° 1.071/2000 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio), que recebeu parecer por sua aprovação.
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, 19 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Cristiano Canêdo. -
ATA DA 96 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia dezoito de junho de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
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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 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 apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador
Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de
Minas Gerais - SINDIELETRO-MG -, e José Reginaldo Inácio, Diretor
Presidente do Sindicato dos Eletriciários do Sul de Minas Gerais -
SINDSUL -, publicados no "Diário do Legislativo", no dia 24/5/2002. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.909/2001, 2.150, 2.151, 2.152, 2.162, 2.165, 2.180, 2.181,
2.183/2002 (Deputado Luiz Menezes); 2.027, 2.154, 2.156, 2.157,
2.164, 2.166, 2.168 2.173, 2.174, 2.178/2002 (Deputado Edson
Rezende); avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n os 1.384/2001,
2.069, 2.073, 2.149, 2.155 e 2.185/2002. Passa-se à 2 o Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei n os 1.495, 2.135 com a Emenda n° 1 e
2.136/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.000, 2.072 e
2.110/2002 (relator: Deputado Djalma Diniz); 2.111, 2.134/2002 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Edson Rezende); 2.117 com a
Emenda n° 1 e 2.137/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 3.390/2002, do Deputado Alencar da Silveira

Júnior, e 3.407/2002, do 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, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Edson Rezende, em
que solicita seja realizada uma visita à Câmara Municipal de Nanuque
a fim de averiguar a situação dos servidores municipais daquela
localidade; do Deputado Fábio Avelar, solicitando a realização de uma
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audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 971/2000;
Adelmo Carneiro Leão, solicitando a realização de uma audiência
pública a fim de se obterem esclarecimentos sobre a estrutura, os
financiamentos, os projetos e os recursos públicos do Serviço
Voluntário de Assistência Social - SERVAS. 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, 19 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Luiz Menezes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°2.176/2002

EMENDA N°1
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei

orçamentária para 2003 a previsão de recursos para implantação da
ouvidoria do sistema penitenciário do Estado.".

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Pastor George
Justificação: A ouvidoria no sistema penitenciário do Estado terá

como competência acompanhar o cumprimento das sentenças penais
dos presidiários, bem como receber e apurar denúncias relativas a
condições degradantes que dificultem o cumprimento das penas. Ela
deverá integrar-se ao Poder Judiciário, com o objetivo de sugerir
medidas necessárias à melhoria das condições da vida prisional.

EMENDA N°2
Altera o § 20 do art. 34 do Capítulo V.
"Art. 34- ...........................................................
§ lO
§ 20 - Na implementação de programas de fomento, o BDMG

conferirá prioridade aos médios e pequenos produtores e aos
microprodutores rurais, à agricultura familiar, às cooperativas e
associações de produção, ao artesanato regional e ao ecoturismo, às
médias e pequenas empresas às microempresas e ao
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura dos municípios."

Sala das Comissões, de maio de 2002.
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Pastor George
Justificação: A produção do artesanato mineiro tem-se expandido

dentro e fora do Estado, atingindo até o mercado internacional. E,
como o BDMG tem linha de crédito para fomentar microprodutores
rurais, seria de bom alvitre que contemplasse aquele segmento.

EMENDA N°3
Altera o art. 44 do Capítulo VII.
"Art. 44 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente

à Assembléia Legislativa relatório da arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior,
e, ao final de cada exercício fiscal, relatório sobre execução e saldo
dos convênios firmados com o Estado.

Sala das Comissões, de maio de 2002.
Pastor George
Justificação: O povo mineiro, mediante relatórios do Executivo,

enviados mensalmente para o Legislativo, tomará ciência do montante
arrecadado com o ICMS. Entretanto, as despesas e as execuções
orçamentárias, principalmente dos convênios firmados, ainda não são
de tão fácil acesso.

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 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
Lei Federal n° 8.142, de 29 de dezembro de 1990, e na Norma
Operacional de Assistência à Saúde de 200112002.".

Sala das Comissões, de de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: A contrapartida para atender ao aparelhamento da rede

hospitalar conveniada ao Sistema único da Saúde - SUS - no Estado
está prevista na Lei n°8.080, de 1990 (Lei Orgânica da Saúde).

A referida lei dispõe, em seus arts. 31 e 33, que o orçamento da
seguridade social destinará ao SUS, de acordo com a receita
estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO.

A Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - de 2001 e
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2002, do SUS, dispõe que a coordenação do processo de
regionalização da saúde é reservada aos Estados, por meio do Plano
Diretor de Regionalização, que contém o Plano Diretor de
Investimentos, e este deve estar previsto na LDO.

Em consonância com a legislação federal e em razão da
necessidade de ampliar a infra-estrutura das unidades hospitalares
que realizam procedimentos de alta complexidade, como os CTIs,
apresentamos esta emenda, para que haja previsão orçamentária.

Assim, em razão do exposto e pela importância da matéria,
acreditamos na aprovação desta por nossos ilustres pares.

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A proposta orçamentária consignará previsão de recursos

para fazer face às despesas decorrentes da Lei Orgânica da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, de de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

necessita, com urgência, do aumento de cargos e salários, para que
possa atender à demanda crescente dos cidadãos carentes que
buscam assistência jurisdicional.

Fundamental, também, é a estrutura operacional, que deve ser
satisfatória para atender ao volume de trabalho que os defensores
públicos são obrigados a abarcar. Tais profissionais, muitas vezes,
têm que custear suas atividades em razão da escassez de recursos.

Prever na proposta orçamentária o provimento para aumento de
cargos e salários da Defensoria Pública é suprir necessidade básica
do cidadão mineiro.

A aprovação desta emenda por nossos pares é imperativa diante do
exposto.

EMENDA N°6
Dê-se a seguinte redação ao "caput" e ao § 1 . 0 do art. 10:
"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.

§1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes
de convênio e contrato que tenham como objetivo específico a
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cobertura de despesa de investimento.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau

EMENDA N°7
Altera a redação do parágrafo único do art. 15
"Art. 15- ...................................
Parágrafo único - Excetua-se do disposto nos incisos anteriores as

despesas decorrentes de eventuais reajustes concedidos ou a
conceder aos servidores e empregados públicos da administração
direta e 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.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Objetiva a emenda ora proposta a inserção de

empregados públicos como beneficiários de eventuais políticas de
reajuste salarial, evitando que as empresas públicas percam técnicos
qualificados e contribuindo para que elas cumpram os objetivos para
os quais foram criadas.

EMENDA N°8
Dê-se ao item 1 do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17- ....................................................
1 - pessoal, encargos sociais, tributários e fiscais;".
Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A empresa pública subvencionada pelo Poder

Executivo, ao receber os aportes financeiros do Tesouro do Estado,
principalmente aqueles destinados a despesas de pessoal (que
correspondem aproximadamente a 95% do total), por imposição fiscal,
classifica-os como " receita operacional".

O Decreto n° 1.041, de 1994, e a Lei Complementar n° 70, de 1991,
fazem incidir tributos e contribuições sociais sobre tais apodes. Tais
tributos e contribuições, via de regra não são repassados às
entidades, o que gera déficit fiscal e financeiro para as referidas
entidades.

Portanto, torna-se necessária a inclusão de encargos tributários e
fiscais no item 1 do art. 17 para que essas entidades tenham a
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possibilidade de incluir no orçamento fiscal as exigências legais
quanto a tais contribuições e tributos, visando suprimir o déficit daí
decorrente.

EMENDA N°9
Acrescente-se ao art. 80 o seguinte inciso XVI
"Art. 80 -	.........................
XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na implantação

das estruturas dos quadros especiais de pessoal das administrações
públicas estaduais autárquica, fundacional e de empresas públicas
das instituições que exerçam atividades de ciência e tecnologia.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Assembléia Legislativa tem debatido mecanismos de

implantação de estruturação dos quadros especiais de pessoal de
órgãos da administração pública da área de ciência e tecnologia.
Entretanto, mister se faz observar que, por melhor que sejam
formuladas e tecnicamente elaboradas normas de execução de uma
política de valorização de profissionais desse segmento, não há como
executá-las sem uma devida alocação de recursos orçamentários.

Destaca-se a importância de haver órgãos bem-estruturados sob os
pontos de vista físico e de recursos humanos a fim de implementar
programas de ciência e tecnologia voltados para o desenvolvimento
do Estado, o que demanda correta alocação de recursos para fazer
face a essas despesas.

Assim, a adoção de um planejamento para o investimento de verbas
orçamentárias nessas instituições se faz necessário para que o
Estado não perca profissionais qualificados e capacitados para outros
Estados ou mesmo para o exterior.

EMENDA N°10
Acrescente-se ao art. 8.° o seguinte inciso XVII:
"Ari. 80 -	...................................
XVII - demonstrativo da despesa com o custeio mínimo, através de

recursos do tesouro, necessário ao normal funcionamento de
instituições e órgãos fundacionais, autárquicos ou de empresas
públicas, com o fim de se evitarem distorções de seus objetivos
básicos por meio do aumento de recursos próprios para sua
manutenção.".
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Para evitar que instituições vinculadas alterem seus

objetivos básicos para aumento de receita destinada a sua
manutenção, é preciso que o tesouro aloque recursos com despesas
de custeio necessárias ao bom funcionamento do órgão.

EMENDA N° 11
O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - Os recursos orçamentários correspondentes a 1% (um por

cento) 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, são identificados
como receita vinculada, em conformidade com o art. 161, inciso IV,
letra 'd' da Constituição.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A redação do art. 13 proposta pelo Poder Executivo,

nomeando as instituições beneficiárias dos recursos orçamentários
originalmente destinados à FAPEMIG, além de restringir a destinação
desses mesmos recursos, fere, frontalmente, a estipulação do art. 212
da Constituição Estadual, no que tange à sua privativa administração,
cujo texto é o seguinte:

"Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à
pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos, necessários à sua
efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente
administrados, correspondente a, no mínimo, um por cento
(percentual alterado pela Emenda à Constituição n° 17, de 1995) da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais serão
repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no
mesmo exercício.".

Em reforço à estipulação do art. 212, a mesma Constituição prevê,
como vinculada a receita destinada à FAPEMIG:

"Art. 161 - São vedados:

IV - a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas,
ressalvadas:

a) ..................................................................................
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d) destinação de recursos para o amparo e fomento à pesquisa,

prevista no art. 212.".
Com relação à menção constitucional da "sua efetiva

operacionalização", o constituinte almejou dois objetivos. Em primeiro
lugar, concedeu à entidade papel efetivo na execução da política
estadual de ciência e tecnologia. A outra condição, visceralmente
ligada à primeira, refere-se à privativa administração desses recursos,
caracterizando-se, assim, como garantia constitucional, que, por sua
natureza, não admite alterações através de legislação ordinária.

Sobre o assunto, já se pronunciou o próprio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, em resposta à Consulta n° 23.591/90, de
cuja resposta destacam-se alguns trechos:

"Assim, ao estabelecer que a entidade em pauta deve receber
aqueles valores para sua 'efetiva operacionalização', a Constituição
do Estado concedeu-lhe papel primordial na execução da política
estadual de ciência e tecnologia, facultando-lhe a condição de
estabelecer, com base na visão panorâmica da temática ciência e
tecnologia que lhe é peculiar, os instrumentos de concessões de
subvenções e auxílios, sob critérios de legitimidade técnica. Essa
mesma expressão garante à FAPEMIG os meios necessários à
preservação de sua autonomia institucional, bem como a obrigação de
sua permanente atuação em relação às suas obrigações
constitucionais."

"Opinamos no sentido de que à FAPEMIG, exclusivamente, fique
facultada a constituição de fundo contábil para sua privativa gestão
dos recursos correspondentes a 3% da receita estadual, não estando
sujeita, dessa forma, ao mencionado princípio de unidade de caixa
previsto nas Leis n°s 4.320/64 e 6.194/73. Isto, porque a Constituição
Estadual, face ao disposto no art. 218, parágrafo 5°, da Constituição
Federal, ao introduzir a mencionada vinculação de 3% e garantir à
FAPEMIG a privativa administração desses recursos, criou uma
garantia constitucional que, em hipótese alguma, admite restrições via
legislação ordinária.".

EMENDA N° 12
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte inciso V:
"Ar[. 20 - ..........................................
V - buscar a eficiência da corporação Corpo de Bombeiros com
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recursos de custeio mínimo para atendimento às necessidades
básicas de segurança, cuja atividade dispersa no Estado é
desenvolvida por essa unidade administrativa.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Existem unidades da corporação no interior do Estado,

como no Município de Uberaba, que vêm trabalhando com reduzidos
recursos materiais tanto em termos de segurança preventiva quanto
de ações de socorro.

EMENDA N°13
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Será considerada como meta a adoção de uma política

própria de alocação de recursos a serem destinados a projetos e
programas específicos para a comunidade negra, por intermédio do
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra de
Minas Gerais - CCN-MG -, entidade oficial de representação da
população negra no Estado.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Assembléia Legislativa tem debatido mecanismos

para se dotar a entidade de representação dos interesses e de
formulação das políticas que visem à defesa dos interesses da
comunidade negra, ou seja, o Conselho de Participação e Integração
da Comunidade Negra - CCN-MG -, criado pelo Decreto n.° 28.071, de
12/5/88, dos recursos mínimos necessários para o custeio de suas
atividades e o cumprimento de seus objetivos.

Entretanto, mister se faz observar que o CCN-MG é um órgão
subordinado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente e não tem autonomia
administrativa e financeira. Por essas razões, por mais bem
formulados e elaborados que sejam seus projetos e programas, a
execução dessa política de valorização da comunidade negra fica
prejudicada e não há como executá-la sem a devida alocação de
recursos orçamentários.

Compete ao CCN-MG formular programas e projetos voltados para o
combate ao racismo e erradicar a discriminação racial; promover a
inserção da população negra na vida socioeconômica, política e
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cultural do Estado de Minas Gerais; desenvolver estudos,
pesquisas e debates relativos aos problemas sociais vividos pela
comunidade negra; propor critérios para a celebração de contratos ou
convênios entre órgãos governamentais e organizações não
governamentais representativos da comunidade negra; prestar
serviços de orientação e assessoramento aos conselhos já criados,
visando à integração do movimento negro; realizar intercâmbio com
instituições ligadas à promoção da cultura negra, além de outras
competências de fundamental importância.

Pelo exposto, destaca-se a importância de se terem órgãos bem
estruturados sob o ponto de vista físico e de recursos humanos, a fim
de se implementarem meios de operacionalização e execução de
suas atividades essenciais à promoção da raça negra no Estado, o
que demanda uma correta alocação de recursos para fazer face às
despesas.

EMENDA N° 14
O § 20 do art. 25 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 25- ....................................................
§ 2° - Para os fins do disposto no "capuf' deste artigo, as Caixas

Escolares das redes públicas municipal e estadual de ensino e as
entidades esportivas cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes
ficam dispensadas da observância da Lei n° 12.925, de 30 de junho de
1998.".

Sala das Comissões, 3 de junho de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: A inclusão das entidades esportivas cadastradas na

Secretaria de Estado de Esportes para que sejam dispensadas da
observância da Lei n° 12.925, de 30/6/98, já prevista para as Caixas
Escolares da rede municipal e estadual de ensino, tem como
fundamento as seguintes razões.

As entidades esportivas sem fins lucrativos, cadastradas na
Secretaria atendem aos princípios e às normas exigidos para o
recebimento de recursos públicos, embora não se enquadrem como
entidades assistenciais; por isso, entendemos que devem ser também
dispensadas da obrigatoriedade de registro junto aos Conselhos
Municipais de Assistência Social.

Essas entidades desenvolvem importante trabalho de cunho sócio-
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educativo em beneficio de jovens e crianças e já são fiscalizadas
pelas respectivas federações e confederações.

Há de se ressaltar que a quase totalidade dos recurso que dão
origem à celebração de convênios pela Secretaria de Estado de
Esportes advêm de outras fontes, como a Lei Pelé e outras, ou
repasses efetuados diretamente pelo Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto, com finalidades específicas.

Assim sendo, contamos com a aprovação da proposta.
EMENDA N°15

Acrescente-se onde convier:
"Instituir políticas de apoio aos setores da economia do Estado que

enfrentam competição de produtos estrangeiros;".
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: Se a era da globalização trouxe amplas possibilidades

para a realização de aspirações dos povos, é verdade que também
tem apresentado incontáveis desafios. Entre estes está a fragilidade
de alguns setores da economia de países emergentes ou atrasados.
Inúmeros segmentos de nossa economia enfrentam a concorrência de
grupos estrangeiros que contam vantagens tais como crédito mais
barato, tecnologia de ponta e produção de escala.

EMENDA N° 16
Acrescente-se onde convier:
"Promover e estimular o ecoturismo no Estado, com a valorização e

a recuperação das zonas de preservação ambiental.".
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: O turismo ecológico é uma das atividades que mais

crescem no mundo de hoje. No Brasil, os lugares que mais recebem
turistas estrangeiros são as áreas nativas e de preservação ambiental.
E importante que o Minas Gerais entre neste mercado, já que possui
um significativo patrimônio natural. Isso serviria também para
estimular a educação ambiental e possibilitar maior investimento na
preservação dos recursos naturais do Estado.

EMENDA N°17
Acrescente-se onde convier:
"Promover e estimular o turismo cultural no Estado, com a
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valorização e a recuperação das cidades históricas.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: No Estado de Minas Gerais há muitas cidades com

grande valor histórico, portanto com potencial para a atividade do
turismo cultural, um dos mais importantes estimuladores do
desenvolvimento econômico hoje no mundo.

EMENDA N°18
Acrescente-se onde convier:
"Desenvolver política cultural em obediência às disposições da

legislação de incentivo às atividades culturais.".
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: A presente emenda visa a garantir a obediência de toda

política cultural a lei aprovada por unanimidade nesta Casa.
EMENDA N°19

Acrescente-se onde convier:
"Acompanhará também a proposta orçamentária um demonstrativo

analítico de todos os recursos que compõem o sistema de caixa único
do Estado, com o respectivo valor, o montante dos resgates e o saldo
financeiro efetivamente aplicado, com posição em 31 de dezembro do
ano anterior e 30 de junho do ano corrente, assim como o calendário
de reposição do valores eventualmente utilizados.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: Esta proposta visa a conhecer a composição dos

recursos que compõem o sistema de caixa único e o valor resgatado,
objetivando o cumprimento do que dispõe o art. 8, parágrafo único, da
lei de responsabilidade fiscal, que assim dispõe:

"Art. 8- .......................................
Parágrafo único - Os recursos legalmente vinculados à finalidade

específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de
uso e vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.

EMENDA N°20
Acrescente-se onde convier:
"Implementar infra-estrutura social básica para a população rural,

rs



837
compreendendo telefonia rural, melhoria ou recuperação de
estradas vicinais, armazéns comunitários, secadores comunitários,
microssistema energético, unidades didáticas, saneamento básico,
depósito de lixo tóxico, destinada à população rural, diretamente ou
em parceria com municípios e entidades associativas, utilizando as
tecnologias alternativas e o planejamento participativo, priorizando o
uso consorciado e coletivo de equipamentos, com o intuito de
incentivar o associativismo entre os agricultores;".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: Nossa emenda caracteriza o conceito "infra-estrutura

social básica" conforme largamente adotada em diversos Estados.
Além disso, prevê parcerias com municípios e entidades e práticas
modernas, tais como tecnologias alternativas e planejamento
participativo.

EMENDA N°21
Acrescente-se onde convier:
"Fomentar ações e programas de recuperação dos cursos d'água no

Estado, que se encontram em estado critico de poluição.".
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Pastor George
Justificação: E fundamental que se comece a recuperação dos

cursos d'água em estado critico de poluição. Alguns dados são
importantes para facilitar a compreensão da urgência quanto aos
cuidados com os corpos d'água: de toda água doce disponível no
Planeta, apenas 3% é própria para o consumo humano; no entanto,
desses 3%, 2% estão congelados nos pólos. Resta, portanto, apenas
1% disponível ao consumo humano. E conveniente lembrar que a
dessalinização da água é uma tecnologia ainda bastante cara,
inacessível à maioria. A escassez da água é um problema ambiental
que a humanidade enfrentará, no máximo, em 15 anos. Pesquisa
realizada pela Agência Central de Inteligência dos EUA - CIA -'
informa que até 2015, cerca de 3 bilhões de pessoas serão afetados
pela falta de água no Planeta. A crise da água é praticamente
consenso entre os pesquisadores. O Estado de Minas Gerais possui
uma gama de cursos d'água em estado crítico de poluição, o que virá
em médio prazo, a comprometer o abastecimento de água da
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população. Isso justifica a incorporação desse item ao Projeto de
Lei n°2.176/2002.

EMENDA N°22
Dê-se a seguinte redação ao art. 42:
"Art. 42 - Para fins de transparência da gestão fiscal e observando-

se o princípio da publicidade, ficam os Poderes do Estado obrigados a
manter atualizados os dados de execução orçamentária no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI - MG -, devendo o Poder Executivo disponibilizar na Internet, no
"site" da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
- SEPLAN

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N°23
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

recursos necessários ao cumprimento da Lei n° 13.432, de 1999, que
institui o programa estadual de albergues para a mulher vítima de
violência.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N°24
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 16:
"Art. 16- ..........................................................
§ .... - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, a lei

orçamentária para o exercício de 2003 conterá recursos necessários
para a implantação dos planos de carreira dos funcionários públicos
estaduais.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N° 25
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 deverá conter

recursos necessários para o programa de saneamento da lagoa da
Pampulha, na cidade de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia
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EMENDA N° 26

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 34:
"Art. 34 - ..............................
§ .... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de

financiamento, para pessoa física ou jurídica, para investimento no
cultivo do pequizeiro ou transformação do seu fruto.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N°27
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 34:
"Art. 34 - ........................................
§ .... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de

financiamento para empreendimentos que, comprovadamente,
tenham controle gestionário dos trabalhadores.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N° 28
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A lei orçamentária deverá conter recursos necessários para

• cumprimento da Lei n° 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria
• programa de incentivo à formação de bombeiros voluntários.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N°29
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 deverá conter

recursos necessários para o cumprimento da Lei n° 13.488, de 10 de
janeiro de 2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N° 30
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 13:
"Art. 13 - Os recursos correspondentes a 1% (um por cento) da

receita orçamentária corrente ordinária do Estado, conforma
determina o art. 212 da Constituição do Estado, serão alocados, nos
termos do art. 218 da Constituição da República, nos projetos e nas
atividades de investimento em pesquisa, excluídas as atividades de
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custeio, das entidades de fomento ao ensino e à pesquisa científica
e tecnológica a seguir especificadas:".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Ivo José - Rogério Correia.
Justificação: Os governos estaduais têm sistematicamente

desrespeitado o art. 212 da Constituição Estadual ao não repassar os
recursos por ele garantidos. Não podemos legalizar esse desrespeito
à Constituição, autorizando a aplicação desses recursos no custeio
das entidades de pesquisa, com o que estaríamos descaracterizando
o objetivo deste preceito constitucional, que é garantir o fomento ao
investimento em pesquisa no Estado de Minas Gerais.

EMENDA N°31
Suprimam-se o art. 21, os incisos 1 e II e os § l e 2°.
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Ivo José - Rogério Correia.
Justificação: Delegar a função, por meio de portaria, de modificação

da modalidade de aplicação e a procedência dos recursos aprovados
na lei orçamentária e•em seus créditos adicionais equivale a abrir mão
de todo o processo de discussão e aprovação da lei orçamentária pelo
Legislativo.

Só para exemplificar, a modalidade de aplicação 99 - a definir -, de
utilização exclusiva do Poder Legislativo, poderá, durante a execução
orçamentária, ser transformada em aplicação direta.

EMENDA N o 32
Suprima-se o art. 39.
Saia das Comissões, de junho de 2002.
Ivo José - Rogério Correia.
Justificação: Os recursos diretamente arrecadados pelas autarquias

e fundações, normalmente, já estão comprometidos com projetos e
atividades desenvolvidos por estes órgãos, e a sua não-utilização no
mesmo exercício financeiro em que foram arrecadados não significa
que não sejam necessários para o prosseguimento de projetos de
médio e longo prazo.

Autorizar esse confisco por parte do Tesouro Estadual, além de uma
ingerência indevida, poderá significar a paralisação ou a perda da
continuidade de atividades importantes desenvolvidas por aqueles
órgãos, com conseqüências difíceis de avaliar ao se dar essa

rs
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autorização genérica.

EMENDA N° 33
Suprima-se o art. 41.
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Iva José - Rogério Correia.
Justificação: Trata-se de uma autorização genérica para que os

resultados de aplicações financeiras de qualquer tipo de recurso,
assim como as receitas de natureza não tributária arrecadados por
órgãos da administração direta, sejam livremente alocados pelo
Tesouro Estadual. Trata-se novamente, assim como o art. 39 do
projeto, de uma excessiva concentração de poder na Secretaria da
Fazenda, que fica autorizada legalmente a confiscar recursos
vinculados a programas e atividades os mais diferenciados. Esta
proposta está na contramão do processo de descentralização e
democratização da administração pública.

EMENDA N°34
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 deverá conter

dotação de recursos necessários para o Programa de Assistência às
Populações Atingidas pela Construção de Barragens - Pró-Assiste -,
na forma da Lei n°12.812, de 1998.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Ivo José
Justificação: Uma das principais propagandas do Governo Itamar

Franco é a sua política de ampliação da produção de energia
hidráulica, por meio de um ousado programa de construção de
barragens. Apoiamos essa política de ampliação da capacidade de
produção energética do nosso Estado, mas não podemos esquecer as
conseqüências para a vida de milhares de famílias atingidas.

O direito à assistência das populações das áreas inundadas é
garantido pelo art. 194 da Cada mineira, regulamentado pela Lei n°
12.812, de 2002, que cria o Pró-Assiste. E de fundamental importância
consignar recursos para sua implementação, particularmente no caso
dos atingidos pela construção da barragem de lrapé, já com sua
licença de instalação aprovada, sem que tenha sido aprovado o plano
de assistência, como determina a lei.

EMENDA N°35

r:s
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Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

recursos necessários para programas de promoção dos direitos das
crianças e dos adolescentes vinculados à Secretaria de Estado do
Trabalho, Ação Social, da Criança e do Adolescente.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Rogério Correia

EMENDA N°36
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Ad. .... - 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.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Eduardo Brandão

EMENDA N° 37
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo encaminhará à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, até
30 de julho de 2003, o demonstrativo da margem de expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, conforme exigência do
art. 40, § 20, inciso V, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Eduardo Brandão

EMENDA N° 38
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - 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 dos incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve

se ater aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, editada em
maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas
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voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Dessa forma,
apresentamos esta emenda visando à adequação da LDO aos
imperativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante a geração
de despesas. O parâmetro utilizado para a definição do que se
considera despesa irrelevante foi a Lei Federal n° 9.995, de 25 de
julho de 2000, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2001.

EMENDA N°39
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - E vedada a transferência de recursos a municípios em

situação irregular, bloqueados na tabela de credores do SIAFI-MG,
exceto quando se tratar de recursos destinados a execução de
serviços assistênciais de ação continuada.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: Estamos propondo esta emenda com o objetivo de

garantir a transferência de recursos destinados à execução de
serviços assistênciais de ação continuada, conforme dispõe a Medida
Provisória n° 2.095, reeditada pela última vez em 17/5/2001: "Art. 26 -
Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a
Estados, Distrito Federal e municípios destinados à execução de
ações sociais, em decorrência de inadimplentos objeto de registro no
CADIN e no SIAFI, do Governo Federal. Os recursos alocados para
ações sociais não devem ser bloqueados, haja vista sua importância.
São as ações sociais que contribuem e ajudam para o
desenvolvimento daqueles que não têm oportunidades de
desenvolvimento. Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°40
Dê-se ao inciso 1 do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - .............................................

- dar precedência, na alocação de recursos, aos programas de
governo constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental,
especialmente quanto aos direitos fundamentais de saúde, assistência
social, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia e
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
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Eduardo Brandão
Justificação: Estamos propondo esta emenda com o objetivo de

permitir precedência, na alocação de recursos, também para as
atividades de assistência social, haja vista a grande importância de se
auxiliarem os segmentos da sociedade, carentes de investimentos em
qualidade de vida. A Constituição da República preceitua no seu art.
194: "Art. 194 - A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social". A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, de
1993, prevê no seu art. 1°: "Art. 1° - A assistência social, direito do
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades básicas". Tendo em vista que
é responsabilidade dos três níveis de Governo o financiamento da
assistência social e que o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado determina, também, que são direitos sociais do cidadão a
educação, a saúde, a moradia e a assistência social, contamos com
os nobres pares para a aprovação da emenda que estamos propondo
e para que, dessa forma, possamos priorizar recursos para a
assistência daqueles que não têm grandes oportunidades.

EMENDA N°41
O art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 45 - 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 § 20 do art. 155 da Constituição do Estado,
a qual indicará os ajustes necessários ao 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
propostos e as estimativas de receitas e despesas.

rÁl
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§ 20 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,

até 15 dias após o vencimento do prazo estabelecido no "caput" do
art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000,
relatório que será 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 movimentação financeira.

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Eduardo Brandão

EMENDA N°42
Acrescente-se ao art. 8 0 o seguinte inciso
"Art. 8°- ......................................................

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na implantação
do Plano de Carreira para os Trabalhadores em Educação para fins
de reposição das perdas salariais e da valorização, qualificação e
capacitação dos servidores da educação pública estadual.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Visando dar cumprimento ao termo de ajustamento de

conduta em elaboração, coordenado pelo Ministério Público Estadual
por intermédio de sua Coordenadoria Especializada na Defesa dos
Direitos da Infância e Juventude, como condição para suspensão da
greve dos profissionais da educação pública estadual, a aprovação da
presente emenda ao Projeto de Lei n° 2.176/2001, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2003, é de fundamental importância como meio de consolidação
das reivindicações apresentadas pelo Sind-UTE nas reuniões que
contaram com a presença de membros e representantes do Poder
Executivo, do Ministério Público, da Assembléia Legislativa e dos pais
e alunos, através da Federação das Associações de Pais e Alunos
das Escolas Públicas de Minas Gerais - FAPAEMG.

Não se implementa um plano de carreira sem previsão
orçamentária. Assim sendo, mister se faz a previsão de um
demonstrativo de receita a ser apresentado pelo Governo do Estado,
à Assembléia Legislativa no 2 0 semestre do corrente ano, durante a
apreciação da Lei Orçamentária para o exercício orçamentário-
financeiro de 2003.
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EMENDA N°43

O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - Os recursos orçamentários correspondentes a 1% (um por

cento) 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, são identificados
como receita vinculada, em conformidade com o art. 161, inciso IV,
letra "d", da Constituição.

Parágrafo único - A FAPEMIG alocará, prioritariamente, recursos
para os projetos e as ações de pesquisa científica e tecnológica das
instituições estaduais de pesquisa.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: O art. 211 da Constituição do Estado, em seu parágrafo

3° apresenta a seguinte redação:
"Art. 211- ...............................................
§ 3° - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas

de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que dela se
ocupem meios e condições especiais de trabalho".

O art. 212 da Constituição do Estado apresenta o seguinte texto:
"Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à

pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva
ope racionalização a serem por ela privativamente administrados,
correspondentes a, no mínimo, um por cento da receita orçamentária
corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas
mensais equivalente a um dozeavos no mesmo exercício". (Redação
dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20112/95.)

"Parágrafo único - a entidade destinará os recursos de que trata este
artigo prioritariamente a projetos que se ajustem às diretrizes básicas
estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -
CONECIT -, definidos como essenciais ao desenvolvimento científico
e tecnológico do Estado, e à reestruturação da capacidade técnico-
científico das instituições de pesquisa do Estado, em conformidade
com os princípios definidos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento
Integrado - PMDIs - e contemplados nos Programas dos Planos
Plurianuais de Ação Governamental - PPAGs." (Redação dada pela
Emenda à Constituição n° 17, de 20/12/95.)
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Os artigos mencionados indicam que o Estado apoiará a

formação de recursos humanos na área de pesquisa, ciência e
tecnologia e concederá aos que dela se ocupem meios e condições
especiais de trabalho, promovendo a reestruturação da capacidade
técnico-científico das instituições de pesquisa do Estado.

Entretanto, são de conhecimento público as dificuldades das
instituições estaduais de pesquisa para o custeio das atividades de
pesquisa e o investimento na infra-estrutura necessária. Além disso,
os recursos humanos altamente qualificados dessas instituições estão
sendo perdidos, o que provoca uma evasão de quadros para outras
instituições públicas e privadas, inclusive fora do Estado.

E inadmissível que as instituições estaduais passem por tantas
privações diante de um orçamento de R$39.000.000,00, liberados
para a FAPEMIG em 2001, que, mesmo não sendo o ideal para
atender todas as demandas de pesquisa no Estado, poderiam estar
sendo utilizados para dar mais competitividade as instituições do
próprio Estado.

Entretanto, a maior parte dos recursos da FAPEMIG são destinados
às universidades federais, que deveriam estar captando recursos
federais para serem investidos em Minas Gerais, e não competindo
pelos escassos recursos do Estado. E uma concorrência desleal
contra a debilitada condição das instituições estaduais.

EMENDA N°44
Dê-se ao art. 54 a seguinte redação:
"Art. 54 - As empresas estatais dependentes, sem prejuízo do

disposto na Lei n° 6.404, de 1976, e no que couber, deverão ter sua
execução orçamentária e financeira registrada no Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Mister se faz a apresentação da proposta em tela,

tendo em vista que as empresas estatais dependentes são regidas por
normas de direito privado, submetem-se à Lei n° 6.404, de 1976, que
dispõe sobre as sociedades anônimas e, conseqüentemente, adotam
a contabilidade comercial.

EMENDA N°45
Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:
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"Art. 53 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a

publicação da lei orçamentária de 2003, e disponibilizará no Serviço
Integrado de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão - o
cronograma anual de desembolso mensal discriminado por órgão de
sua estrutura, observando, em relação às despesas, a abrangência
necessária à obtenção das metas fiscais.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Miguel Martini

EMENDA N°46
Dê-se ao "caput" do art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 - Para fins de transparência da gestão fiscal, e observando-

se o princípio de publicidade, o Poder Executivo disponibilizará na
Internet, por meio do Serviço Integrado de Administração Financeira -
SIAFI-Cidadão -, e no "site" da Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral - SEPLAN:".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Miguel Martini

EMENDA N°47
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso:
"Art. 80 -	.................

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.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Miguel Martini

EMENDA N°48
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Para o cumprimento do disposto no inciso XVI do art. 80

desta lei, serão utilizados os seguintes indicadores sociais:
- 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

rÃ'.



849
taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e
superior;

V - saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de
agentes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes,
mortalidade infantil;

VI - saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada,
coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo;

VII - habitação: déficit habitacional medido através do número de
pessoas que vivem em loteamentos irregulares, destacando as áreas
de risco;

VIII - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas
em situação de risco nas ruas;

IX - segurança: número de ocorrências policiais "per capita".".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Miguel Martini

EMENDA N°49
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - Na execução financeira relativa ao exercício de 2003, o

Poder Executivo dará prioridade ao pagamento das despesas inscritas
em resto a pagar, referentes aos precatórios judiciários de natureza
alimentar e trabalhista e às verbas retidas dos servidores públicos
estaduais.

§ 1° - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 2° - Os órgãos e as entidades integrantes do orçamento fiscal
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, para inclusão no projeto de lei orçamentária de
2003, a relação de débitos referentes a precatórios judiciários
apresentados até o dia 1° de julho de 2002, com valores atualizados
até a referida data, de acordo com o § P do art. 100 da Constituição
da República, especificando, por grupo de despesas:

a) o número e a data do ajuizamento da ação ordinária;
b) o número do precatório;
c) o tipo de causa julgada;
d) a data da autuação do precatório;
e) o nome do beneficiário;
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f) o valor do precatório a ser pago;
g) a ata do trânsito em julgado.
§ 30 - A despesa com verbas retidas dos servidores públicos

estaduais será programada na lei orçamentária, e o seu pagamento
obedecerá à ordem cronológica dos pedidos protocolizados junto à
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, até 1°
de julho de 2002 e com a seguinte especificação:

a) a data da solicitação do pagamento;
b) o nome do servidor beneficiário;
e) a origem da verba retida e o valor a ser pago;
§ 4° - Os recursos alocados para os fins previstos neste artigo não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

§ 5° - As informações deste artigo deverão estar disponibilizadas no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas
Gerais - SIAFI-MG - até o dia 31 de outubro de 2002.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O contínuo discurso de que a "Administração Pública

deve se pautar pela transparência de suas ações" só merecerá crédito
da população se, na prática, a famosa transparência,
comprovadamente, existir. Esse é o objetivo central dessa emenda:
garantir ao servidor público e ao povo de Minas Gerais o amplo
conhecimento sobre as ações que o poder público pretende executar
com relação ao seu sistema de pagamentos. Acolhida, essa emenda
representará a garantia de que a transparência das ações do
administrador público, de fato, é praticada. Mais ainda: permitirá que a
lei orçamentária de 2003 deixe de ser uma peça de ficção e se
transforme em um útil e eficaz instrumento gerencial.

EMENDA N° 50
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Na proposta orçamentária da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais, serão previstos recursos para a conclusão da
construção de prédios hospitalares, aquisição de equipamentos e
programas de qualificação e atualização profissional de recursos
humanos no Hospital Regional Antônio Dias, localizado no Município
de Patos de Minas.
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Sala das Comissões, de junho de 2002.
Hely Tarqüínio
Justificação: A emenda justifica-se por tratar de complementação e

conclusão de obras de estabelecimento hospitalar que atende a vasta
região do Alto Paranaíba, representando, uma efetiva contribuição à
sedimentação do consórcio intermunicipal de saúde da região e por
tratar de obra que já vem sendo edificada há muitos anos,
representando, até hoje, uma forte pressão inflacionária no orçamento
do Estado. O programa de conclusão e construção de unidades
hospitalares está classificado como programa estruturante, o que
revela sua importância. A dotação orçamentária destinada a financiar
esses projetos, consignada na proposta orçamentária, são recursos
ordinários, livres e diretamente recebidos e flagrantemente
insuficientes para atender à demanda de conclusão de obras,
aquisição de equipamentos e treinamento de pessoal. A emenda visa
possibilitar a mobilização de recursos, por meio de outras fontes, para
compensar a redução proposta.

Quero reiterar que, anualmente, estamos caracterizando no
orçamento verba com rubrica destinada ao Hospital Regional Antônio
Dias, por meio deste Deputado; embora aprovados pelo Governo do
Estado, infelizmente, não têm sido destinados recursos suficientes
para concluir a obra.

EMENDA N° 51
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária

conterá:
- análise da conjuntura econômica do Estado;

II - resumo da política econômica e social do Governo;
III - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, das

principais receitas e despesas;
IV - memória de cálculo da estimativa de gasto com pessoal e

encargos sociais, bem como da política de implantação dos planos de
carreira do servidor;

V - avaliação das necessidades de financiamento do setor público,
explicitando as receitas e as despesas, indicando os resultados
primário e operacional previstos para 2003, comparativamente aos
estimados para 2002 e os observados em 2001."
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Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Antônio Carlos Andrada - Ermano Batista - Amilcar Martins - Djalma

Diniz - Elbe Brandão - Kemil Kumaira - Hely Tarqüínio - Maria Olívia -
Mauri Torres.

Justificação: A emenda objetiva esclarecer aos representantes do
Poder Legislativo os principais valores constantes da proposta
orçamentária, demonstrando a metodologia de cálculo das principais
receitas e despesas, bem como dar maior transparência às ações
governamentais.

EMENDA N° 52
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - Na proposta orçamentária do Tribunal de Justiça, serão

previstos recursos para pagamento de subsídios aos Juízes de Paz,
conforme determina a Lei n° 13.454, de 2000, e a Lei Complementar n
059, de 2001.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2002.
Antônio Carlos Andrada - Ermano Batista - Amilcar Martins - Djalma

Diniz - Elbe Brandão - Nemil Kumaira - Hely Tarqüínio - Maria Olívia -
Mauri Torres.

Justificação: A emenda objetiva a inclusão da atividade manutenção
da justiça de paz no Tribunal de Justiça, destinada ao pagamento de
subsídios aos Juizes de Paz, em atendimento ao disposto na Lei n°
13.454, de 2000, e na Lei Complementar n° 59, de 2001.

EMENDA N° 53
Dê-se ao "caput" do art. 49 a seguinte redação:
"Art. 49 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita

após autorização legislativa e mediante a indicação dos recursos
correspondentes.".

Sala das Comissões, de de 2002.
Mau ri Torres
Justificação: Os créditos adicionais classificam-se em

suplementares, especiais e extraordinários. De acordo com o inciso 1
do art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 1964, os créditos suplementares
destinam-se ao reforço de dotações orçamentárias que, por qualquer
motivo, tornaram-se insuficientes. São, pois, acrescentados aos
valores das dotações constantes da lei orçamentária.

O inciso II do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, classifica
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como créditos especiais aqueles destinados a despesas para as
quais não exista dotação orçamentária específica. Eles são
autorizados para cobertura de despesas eventuais ou essenciais, não
consideradas na lei do orçamento.

Já os créditos extraordinários são os destinados a atender as
despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calamidade pública.

Por força do inciso V do art. 167 da Constituição da República, é
vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem a indicação dos recursos
correspondentes. Verifica-se, então, que a emenda que apresentamos
visa a adequar o texto do dispositivo do projeto de lei ao mandamento
constitucional.

EMENDA N° 54
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 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, nos casos, respectivamente, de obras e
serviços de engenharia e de outros serviços e compras.".

Sala das Comissões, de de 2002.
Mauri Torres
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - dispõe, no art.

16, que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento de despesa deve se fazer
acompanhar de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
também da declaração do ordenador de despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.

Entretanto, por força do §30 do artigo supracitado, as mencionadas
condições para a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
do governo podem ser dispensadas nos casos em que a despesa for
considerada irrelevante, nos termos do que dispuser a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO.
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Verifica-se, então, que o critério para uma despesa ser

considerada irrelevante para fins do disposto no art. 16 da LRF deve
ser fixado pela LDO.

O limite proposto - aquele previsto nos incisos 1 e II do art. 24 da Lei
de Licitações (Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993) - parece-
nos razoável, uma vez que coincide com os casos em que a licitação
é dispensável em razão do valor: R$ 15.000,00 para obras e serviços
de engenharia e R$ 8.000,00 para outros serviços e compras.

EMENDA N°55
Dê-se ao "caput" do art. 45 a seguinte redação:
"Art. 45 - 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, fica o Poder
Executivo autorizado a contingenciar os investimentos e as inversões
financeiras de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, desde que observe os seguintes procedimentos:".

Sala das Comissões, de de 2002.
Mauri Torres
Justificação: As despesas correntes constituem o grupo de

despesas da administração pública destinadas a cobrir gastos com a
manutenção e o funcionamento dos serviços públicos em geral.
Diferem das despesas de capital, que se destinam à aquisição ou à
construção de bens de capital, que irão contribuir para a produção ou
geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público.

Por força do art. 175 da Constituição da República, a prestação de
serviço público compete ao poder público, que pode prestá-lo
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão. Na forma
do dispositivo constitucional mencionado, c/c o art. 6 0 da Lei Federal
n° 8.987, de 13/2/95, o serviço público deve ser prestado com
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e
generalidade.

Considerando que a prestação dos serviços de forma continua é
obrigação do Estado, verifica-se que as receitas públicas destinadas
ao seu cumprimento devem ser asseguradas. Dessa forma, não
devem ser objeto de limitação as despesas correntes, já que elas se
destinam a cobrir gastos com a manutenção e o funcionamento dos
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serviços públicos.

Assim, se, no curso da execução orçamentária, for necessária a
limitação de empenho, por força do disposto no art. 9 0 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, as despesas correntes devem ser
resguardadas.

EMENDA N° 56
Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:
"Art. 38 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários dos

órgãos e entidades do Poder Executivo, apurados no encerramento do
exercício de 2002, exceto os destinados ao fomento ao ensino e à
pesquisa científica e tecnológica, serão recolhidos ao Tesouro
Estadual.".

Sala das Comissões, de de 2002.
Mauri Torres
Justificação: Por força do art. 168 da Constituição da República, os

Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não recebem
cotas, mas duodécimos dos recursos correspondentes às dotações
orçamentárias destinados aos seus órgãos.

EMENDA N° 57
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
"Consignar no orçamento recursos para implantação de programas

na área de recursos hídricos para os municípios que integram os vales
do Jequitinhonha e do Mucuri, com destaque para os programas de
construção de barragens, preservação de nascentes, preservação de
cursos de água, recuperação de vegetações nativas e matas ciliares.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N° 58
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
"Consignar no orçamento do DER-MG recursos para a implantação

de programas de pavimentação e de recuperação de estradas vicinais
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N°59
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
"Consignar no orçamento do Poder Judiciário recursos para
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implantação das Comarcas de Rubim, Padre Paraíso e Joaíma.".

Sala das Comissões, lodo junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N°60
Inclua-se no Capítulo 111, onde convier:
"Consignar no orçamento do BDMG recursos para implementação

de programas de fomento, conferindo prioridade aos microprodutores,
aos pequenos e médios produtores rurais, à agricultura familiar, às
cooperativas e associações de produção localizados nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N°61
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
Consignar no orçamento recursos para implantação e manutenção

de cursos superiores da UNIMONTES nos vales do Jequitinhonha e
Mucuri.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N°62
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Os recursos destinados à implementação da política de

atendimento à criança e ao adolescente serão repassados
diretamente do Fundo da Infância e Adolescência - FIA - para os
fundos municipais referentes a essa política, respeitando-se as
deliberações do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do
Adolescente.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: é fundamental que o Estado de Minas Gerais se

aprimore na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
respeitando o controle social.

EMENDA N°63
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O Estado destinará ao Fundo Estadual de Assistência

Social recursos equivalentes a, no mínimo, 5% (cinco por cento) da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em
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parcelas mensais equivalentes a um doze avos do total, no mesmo
exercício, para a implementação do Plano Estadual de Assistência
Social e para o co-financiamento dos Planos Municipais de
Assistência Social.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Estado de Minas Gerais, até o presente momento,

não cumpriu integralmente as atribuições legais referentes à política
de assistência social.

No ano de 2001, os recursos executados pelo Fundo Estadual de
Assistência Social foram basicamente oriundos de repasses federais.
A execução foi cinco vezes menor que o programado para esse
Fundo, porque não houve liberação de cota orçamentária. Para a
superação dessa situação é necessário que se assegure a alocação
de um percentual mínimo de recursos.

A IV Conferência Estadual de Assistência Social, realizada em
outubro de 2001, deliberou pelo percentual de 5%, também aprovado
pelas últimas Conferências Nacionais de Assistência Social.

EMENDA N°64
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- garantir recursos para o Fundo Penitenciário Estadual, para o
cumprimento das diretrizes legais da Lei de Execução Penal - LEP;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°65
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - O Estado de Minas Gerais alocará recursos na

manutenção e reestruturação dos parques florestais estaduais.".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°66
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
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prioridades:

- garantir a destinação de 2% (dois por cento) da receita
orçamentária ao Fundo da Infância e Adolescência - FIA - para o
fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos e Tutelares da
Criança e Adolescente;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°67
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer ás seguintes
prioridades:

- garantir a destinação de recursos da receita orçamentária do
Estado para atendimento ao ensino médio, no que se refere à
merenda escolar;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°68
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- garantir a destinação de pelo menos 2% (dois por cento) da
receita orçamentária para a implantação de universidades estaduais;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°69
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- ampliar, em não menos que 50%, os recursos destinados à
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°70
Acrescente-se ao art. 91 o seguinte inciso:
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"Ar[. 9° -.

- As obras já licitadas terão prioridade sobre as novas".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N° 71
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- assistir e orientar os produtores rurais na manutenção do meio
ambiente;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°72
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer à seguinte
prioridade:

Inclua-se onde convier:
'O Estado de Minas Gerais alocará os recursos destinados ao

financiamento de projetos do atendimento à criança e ao adolescente
no Fundo Estadual da Infância e Adolescência.'.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°73
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - O orçamento fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária especifica destinada ao custeio da merenda escolar do
ensino médio da rede pública de ensino.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°74
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- garantir no orçamento estadual não menos que 2% (dois por
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cento) dos recursos para a Universidade Estadual de Minas Gerais
- UEMG - a Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°75
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O orçamento fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária específica para o financiamento de projetos de
capacitação de Conselheiros dos Direitos da Criança e da
Adolescência.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°76
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- destinar recursos para implementação de programas que
contemplem as políticas de geração de emprego de renda:".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°77
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- elaborar projetos voltados a novas atividades junto à população
rural:".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°78
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- criar programas de diversificação e crescimento da produção
animal e vegetal em propriedades de agricultura familiar;".
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°79
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária específica destinada ao custeio de implantação das
Centrais de Regulação Médica no Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°80
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária específica destinada ao custeio de contrapartida
obrigatória na celebração de convênios para efetivação do projeto de
atenção pré-hospitalar - Projeto Resgate.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°81
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária especifica destinada à implantação de Agrovilas.".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°82
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- destinar recursos à implementação de programa de apoio à
agroindústria;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°83
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer à seguinte
prioridade:".
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Inclua-se no art. 27 o seguinte parágrafo:
"Art. 27 - ...................................................
§ 5° - O Estado celebrará convênio de cooperação financeira com os

municípios, visando à transferência de recursos financeiros,
destinados à implantação e à estruturação dos Conselhos Tutelares.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°84
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária específica destinada à implantação e à estruturação dos
circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°85
Inclua-se onde convier:
"Ad. .... - Na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de

2003, a administração pública estadual deverá obedecer às seguintes
prioridades:

- garantir recursos para a implantação do plano de carreira do
servidores públicos da educação;".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N° 86
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal do Estado conterá dotação

orçamentária específica destinada à Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Edson Rezende

EMENDA N°87
Inclua-se no art. 16 o § 2°, com a seguinte redação:
"Art. 16- .....................................................................
§ 2° - Serão disponibilizadas por meio da Internet, garantindo o

principio da transparência, as despesas com pessoal e os encargos,
inclusive os previdenciários, com número de servidores por cargo,
relativos aos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo o Tribunal de
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Contas, Judiciário e o Ministério Público.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: E fundamental que o Estado dê um passo rumo à

transparência completa de informações relativas aos servidores,
incluindo os agentes políticos, de forma a se estabelecer uma política
de transparência completa dessas informações.

EMENDA N°88
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - A proposta orçamentária a ser encaminhada à Assembléia

Legislativa alocará recursos destinados a investimentos para todas as
regiões do Estado, garantindo percentuais não inferiores a 50%
(cinqüenta por cento) da participação percentual da região na
arrecadação de impostos ao Tesouro Estadual, notadamente de ICMS
e IPVA.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: E natural a existência de diferenças regionais em

relação ao custeio do Estado, tendo em vista a concentração da
população e de equipamentos públicos. Não se pode admitir, porém,
que em relação a recursos destinados a novos investimentos, não se
considere um retorno proporcional ao peso econômico da região na
economia do Estado. Em relação às regiões mais pobres ou com
maior potencial de desenvolvimento, haveria 50% de recursos de
investimentos para aplicação além do peso proporcional da região.
Esse mecanismo garantiria justiça e equilíbrio nos recursos
destinados para investimentos.

Esta emenda visa contribuir para a implementação de uma política
regional para o Estado, considerando as limitações e potencialidades
de cada região.

EMENDA N°89
O Art. 130 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 130 - Os recursos orçamentários correspondentes ao mínimo

constitucional de 1% (um por cento) para a Ciência e Tecnologia são
destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -
FAPEMIG -, nos termos do art. 212 da Constituição Estadual, e por
ela privativamente administrados em conformidade com o art. 161,
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inciso IV, letra "d" da Constituição.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A redação do art. 13, proposta este ano pelo Executivo,

nomeando as instituições beneficiadas dos recursos orçamentários,
destina-se claramente a descumprir a Constituição Estadual, pois
mistura o custeio de entidades públicas mascarando, desta forma, o
descumprimento dos recursos destinados a Ciência e Tecnologia,
estabelecendo assim limites à utilização desses recursos pela
comunidade científica em geral. Ao Sistema de Ciência e Tecnologia
do Estado, composto pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
- CONECIT - e pelas Câmaras Técnicas da FAPEMIG, é que cabe
definir prioridades na utilização desses recursos.

EMENDA N°90
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A lei orçamentária não poderá • prever recursos para

publicidade superiores aos recursos para a execução das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais realizadas no ano de
1999, em cumprimento ao disposto no § 2 0 do art. 158 da Constituição
Estadual.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O § 20 do art. 158 da Constituição Estadual determina

que, "tomando-se como referência as respectivas dotações
orçamentárias, o percentual executado e pago das despesas com
publicidade não será superior, em cada trimestre, ao percentual
executado e pago das despesas decorrentes das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais, ressalvados os casos
de despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade
pública". Este preceito constitucional não está sendo cumprido.

A emenda tem como objetivo a valorização da participação popular,
assegurando recursos para a implementação das propostas
aprovadas pelas audiências públicas regionais realizadas em 1999.

EMENDA N° 91
Incluir o inciso 40 no art. 34, com a seguinte redação:
"Ar[. 34- ...................................................................
§ 40 - A agência financeira estabelecerá em 2003 programa de
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financiamento da agricultura familiar e do cooperativismo,
implementando recursos do FUNDERUR no Fundo Fomentar Terra,
segundo as diretrizes do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O financiamento de programa para a agricultura familiar

e o cooperativismo já se encontra nas prioridades do BDMG, mas não
foram aplicados recursos no Fundo Fomentar Terra, gerido pelo
próprio BDMG. Esta emenda destina-se a democratizar os recursos
destinados à agricultura.

EMENDA N°92
Inclua-se, no art. 13, o § 2°, com a seguinte redação:

2° - Os recursos provenientes das alienações de bens do Estado
devem ser aplicados prioritariamente no cumprimento dos mínimos
constitucionais, na Área de Ciência e Tecnologia, incluindo-se aí os
passivos do Estado em relação aos saldos desses mínimos relativos
aos anos anteriores.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Durante anos o Estado vem descumprindo a

Constituição em relação aos mínimos constitucionais de 1% para a
Ciência e Tecnologia e formando um passivo histórico com a
FAPEMIG. Por outro lado, no ano passado, dezenas de imóveis do
Estado foram vendidos para o pagamento de dívidas com
empreiteiras. Dessa forma, esta emenda visa garantir finalmente o
cumprimento dos mínimos constitucionais para se levar a sério a
ciência e tecnologia e a própria determinação constitucional.

EMENDA N°93
Inclua-se no art. 70 , ao final do parágrafo único, a expressão

"entidades sem fins lucrativos de qualificações profissional e
educacional".

Justificação: As entidades sem fins lucrativos de qualificações
profissional e educacional já fazem há muitos anos convênios com o
Estado nas áreas de assistência social, educação e geração de
trabalho e renda e qualificação profissional, dessa forma, devemos
manter essa possibilidade para não termos interrupção de convênios
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que trazem grandes benefícios para o Estado e a população em
geral.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°94
Incluia-se no art. 1° do Capítulo 1 o inciso VII, com a seguinte

redação:
"VII - cumprir as responsabilidades de fomento econômico e social,

no sentido de garantir o desenvolvimento e o atendimento das regiões
e populações e comunidades carentes".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: As responsabilidades fiscais não estão acima das

responsabilidades de apoio ao desenvolvimento econômico e social
das regiões carentes de recursos e das comunidades excluídas do
desenvolvimento.

EMENDA N°95
Inclua-se o seguinte inciso XVII no art. 80:
"Art. 80 -	 ......................
XVII - demonstrativos dos recursos a serem aplicados no plano de

carreira do funcionalismo público estadual.".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Estado deve dar transparência e definir uma clara

prioridade na implantação dos planos de carreira dos servidores da
educação, da ciência e tecnologia, da saúde, etc.

EMENDA N°96
Inclua-se o seguinte inciso XVI no art. 80:
"Art. 80 -	 ..............................
XVI - demonstrativos dos recursos a serem aplicados nos fundos

estaduais de desenvolvimento, FIND, FUNDEST, FUNDO Fiat,
FUNDERUR, Fundo Pró-Floresta e Fundo Fomentar Terra.".

Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Estado deve dar transparência e equilíbrio no uso

dos recursos destinados aos fundos de desenvolvimento em todos os
setores.
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EMENDA N°97

Incluia-se o seguinte inciso XVIII no art. 8°:
"Art. 80 - ..............................................
XVIII - demonstrativos dos recursos a serem aplicados nos

convênios relativos a Restos a Pagar do Setor de Saúde.".
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Estado deve dar transparência e definir uma clara

prioridade no cumprimento dos mínimos constitucionais da saúde que
ficarem inscritos como Restos a Pagar no Orçamento de 2002.

EMENDA N°98
Suprima-se o inciso V do ar[. 70 .
Sala das Comissões, 10 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: As responsabilidades inerentes aos programas dos

Fundos de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais não podem
estar acima da própria Constituição do Estado, no sentido do
cumprimento dos mínimos constitucionais e da garantia de distribuição
ampla de recursos em todas as áreas e regiões. Assim, os fundos
voltados principalmente para a indústria e para grandes empresas não
podem ter privilégios em relação às demais políticas públicas.

EMENDA N° 99
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
Consignar no orçamento recursos para implementação do Plano

Mineiro de Combate à Exploração Infantil.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N°100
Inclua-se no Capítulo III, onde convier:
Consignar no orçamento da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Ação Social, da Criança e do Adolescente recursos para estruturação
dos Conselhos Tutelares, através da celebração de convênios com os
municípios.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
Márcio Kangussu

EMENDA N° 101
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 39:
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"Art. 39 -.
Parágrafo único - No caso das fundações e autarquias das áreas de

saúde e ciência e tecnologia, o superávit financeiro não reverterá
como recurso ordinário, no final do exercício, ao Tesouro do Estado,
mas permanecerá nos órgãos como forma de neutralizar a escassez
de investimentos do Estado para garantir o cumprimento dos mínimos
constitucionais e como forma de incentivar esses órgãos a terem
fontes alternativas e complementares de recursos.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A retirada de recursos próprios gerados nos órgãos das

áreas de saúde, como HEMOMINAS e FUNED, e das áreas de
ciência e tecnologia, como CETEC, agravam ainda mais a situação de
financiamentos desses setores e inibem a busca de fontes próprias de
recursos para essas importantes instituições, aumentando a
responsabilidade do Estado quanto ao não-cumprimento sistemático
da aplicação dos recursos mínimos constitucionais nas áreas
mencionadas.

EMENDA N° 102
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A proposta orçamentária consignará recursos

orçamentários para atender ao pagamento dos valores devidos ao
servidor público estadual dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem
como aos servidores do Ministério Público e Tribunal de Contas,
relativos à correção dos seus vencimentos pela aplicação da Unidade
Real de Valor - URV -, assegurando a incorporação do referido
percentual à remuneração a partir do mês de janeiro do ano de 2003.

§ 1° - Os recursos de que trata o "caput" deste artigo deverão
atender ao pagamento da correção dos vencimentos de cruzeiro real
para URV, a partir do dia 20 de cada mês do dia do efetivo pagamento
até a data atual, repercutindo a reposição sobre as parcelas vencidas
e vincendas, assegurando, inclusive, a incorporação do referido
percentual à remuneração a partir do mês de janeiro do ano de 2003,
bem como dos atrasados devidos a partir do ano de 1998.

§ 2° - Os valores referentes aos atrasados serão pagos em até
sessenta e cinco meses, sendo consignados na proposta
orçamentária para 2003 os referentes às treze primeiras parcelas.
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§ 3° - O valor da parcela mensal referente aos atrasados será

proporcional ao valor incorporado à remuneração do servidor,
devendo ser pago em cada mês de pagamento, inclusive na
gratificação natalina.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: A proposta de emenda ora apresentada justifica-se pelo

fato de ter o Poder Judiciário reconhecido o direito dos mencionados
servidores públicos à correção de seus vencimentos de cruzeiro real
para URV, no percentual de 11,98%, em razão de erro de conversão,
por ocasião do Plano Real, no ano de 1994.

EMENDA N° 103
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A proposta orçamentária consignará recursos

orçamentários suficientes para o pagamentó da revisão geral anual
dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, conforme
determina a Constituição da República no inciso X do seu art. 37.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo possibilitar

o cumprimento da determinação contida no inciso X do art. 37 da
Constituição da República, tendo em vista decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, em 2002.

Buscamos garantir os recursos orçamentários para fazer face à
referida despesa, já que o Governo do Estado não vem procedendo
ao pagamento da revisão devida.

EMENDA N° 104
Inclua-se onde convier:
Art. .... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003 conterá,

obrigatoriamente, recursos necessários ao apoio dos pequenos e
médios produtores rurais, dos agricultores familiares e dos
assentamentos de trabalhadores rurais.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N°105
Inclua-se onde convier:
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"Art..... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003

conterá a previsão de recursos necessários ao pagamento de
indenizações aos servidores que mantenham com o poder público
contrato de direito administrativo, quando do término do contrato e na
hipótese de sua não-renovação.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N°106
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003 deve

fomentar o desenvolvimento regional, priorizando os investimentos
nas regiões norte e nordeste de Minas.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N°107
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003 conterá,

obrigatoriamente, recursos para a implantação de cursos superiores
nas regiões norte e nordeste de Minas, por meio das instituições
estaduais de ensino superior.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N°108
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003 definirá

recursos para investimento em escola família agrícola.".
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N° 109
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O orçamento do Estado para o exercício de 2003 deve

prever, obrigatoriamente, os recursos necessários à recuperação das
bacias hidrográficas dos rios Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus e
São Francisco.".

Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Maria José Haueisen

EMENDA N°110
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Inclua-se no art. 39 o seguinte parágrafo único:
"Art. 39 - .......................................
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo

os recursos das autarquias e fundações vinculadas ao Sistema único
de Saúde - SUS.".

Sala das Comissões, de junho de 2002.
Antônio Andrade

EMENDA N° 111
Suprima-se o art. 41.
Sala das Comissões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A exclusão do art. 41 torna-se necessária, dado que a

legislação federal em vigor, que regulamenta aspectos técnicos da
matéria, determina que as receitas resultantes de aplicação financeira
de recursos provenientes de convênios devem ser aplicadas
exclusivamente nas atividades, programas e projetos pactuados. Não
há, portanto, como lhes dar destinação diferente da originalmente
prevista, razão pela qual o dispositivo deve ser suprimido.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.173/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Cristiano Canêdo, visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
São Cristóvão, com sede no Município de Muriaé.

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

Fundamentação
A referida Associação, em funcionamento desde 27/11/90, tem por

finalidade a melhoria das condições de vida dos moradores do Bairro
São Cristóvão. Assim, o levantamento, o estudo, a discussão e a
classificação dos problemas do bairro, especialmente daqueles
relativos ao meio ambiente e à infra-estrutura urbana, constituem seus
principais objetivos.
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Conforme consta em seu estatuto, também combate a fome e a

pobreza por meio de iniciativas que permitam canalizar recursos
materiais e humanos destinados ao cumprimento desta finalidade
específica.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a
comunidade, podemos considerá-la merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

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

2.173/2002 como foi originalmente redigido.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.144/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei ora analisado
propõe seja declarada de utilidade pública a Congregação das Irmãs
da Sagrada Família de Montes Claros, com sede nesse município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma proposta.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre
o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida congregação intenta enriquecer a dimensão religiosa e

espiritual de suas associadas. Além disso, procura auxiliar os
necessitados, especialmente nas zonas rurais, e sustentar, mediante
a educação das crianças e dos jovens, o valor da família como
condição necessária à vida e à renovação da sociedade.

Embasando suas diretrizes nos valores cristãos de solidariedade,
trabalha para minorar o sofrimento dos mais fracos, razão pela qual
merece ser declarada de utilidade pública.

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

2.144/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
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Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.156/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.156/2002, do Deputado João Leite, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Assistencial
Getsêmani, com sede no Município de Belo Horizonte.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada ã Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Assistencial Getsêmani possui como objetivos

precípuos: recuperar viciados em drogas, álcool e outros tipos de
dependentes; dar orientação psicossocial, com vistas à readaptação
do recuperando ao meio social e famíliar; ajustar pessoas
delinqüentes e viciadas através de escola especializada; promover
programas de conscientização e de prevenção de drogas e álcool nos
colégios, praças, penitenciárias e outros; fundar casas de retiro para
pessoas idosas e portadoras de AIDS; integrar os recuperandos no
mercado de trabalho e atender gratuitamente nas áreas de assistência
odontológica e médica.

Para a consecução desses fins, realiza importante trabalho junto à
coletividade, sem visar lucro de nenhuma espécie, razão pela qual
somos pela conveniência e oportunidade da matéria.

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

2.156/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.157/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Piracema, com sede nesse
município.

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

Fundamentação
A APAE de Piracema, fundada em 14/11/98, é uma sociedade

beneficente e sem fins lucrativos. Suas ações têm por finalidade
promover medidas, no âmbito municipal, que visem assegurar o
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais; coordenar e executar,
na sua área de jurisdição, os objetivos, os programas e a política da
Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das
APAEs; servir de órgão de articulação com outras entidades no
município que defendam a causa do excepcional em qualquer um de
seus aspectos; promover ou estimular a realização de estatísticas,
estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional,
proporcionando avanço científico e a formação de pessoal técnico
especializado.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°2.157/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.164/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei sob comento, de iniciativa do Deputado Ivo José,
pretende declarar de utilidade pública o Conselho Central de Timóteo
da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Timóteo.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Em prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre agora a

este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art.
103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central mencionado no relatório é regido pelo direito

privado e não tem fins lucrativos. Sua finalidade estatutária é prestar
assistência social a todos os necessitados que a procuram e promover
atividades de natureza social e espiritual, por meio de palestras,
encontros e reflexões, visando ao aprofundamento dos conhecimentos
de seus membros e do público em geral, de conformidade com os
preceitos da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

2.164/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.166/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.166/2002, do Deputado Luiz Tadeu Leite, tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Metropolitano
de Montes Claros da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Montes Claros.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo 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
O referido Conselho tem por finalidade praticar a caridade cristã pela

assistência social, orientando e socorrendo as pessoas necessitadas;
coordenar e promover atividades nos conselhos particulares e nas
obras unidas com os quais tenha vínculos; assegurar o diálogo e a
colaboração com os órgãos do poder público; examinar os relatórios
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das unidades vicentinas a ele vinculadas, como asilos, conselhos
centrais, conselhos particulares e conferências.

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

2.166/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.168/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Cantinho Feliz - CCF -,
com sede no Município de Cambuquira.

Inicialmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade e lhe 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 Creche Cantinho Feliz tem por objetivo precípuo prestar

assistência social e, especificamente, alimentar crianças carentes do
Município de Cambuquira, na faixa etária de 6 meses a 7 anos, cujos
pais ou responsáveis legais não tenham com quem deixá-las.

Além do relatado, busca orientar os pais, tutores, curadores ou
representantes legais dos menores assistidos, com vistas a
proporcionar-lhes melhor qualidade de vida. No cumprimento de seus
objetivos, atua como interlocutora dos responsáveis pelos menores e
dos órgãos de assistência social atuantes no município.

Por realizar um trabalho de grande importância para a comunidade
local, justa é a declaração de sua utilidade pública.

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

2.168/2002 com a Emenda n° 1, formulada na Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.174/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Glycon Terra

Pinto, pretende declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Mãe Trabalhadora, com sede no Município de Betim.

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 citada creche é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem por

finalidade promover a assistência a menores residentes na região de
Betim, priorizando aqueles cujas mães trabalhem fora do lar e cuja
família seja de baixa renda. No cumprimento dessa tarefa, além de
ministrar-lhes lições de asseio e nutrição, proporciona-lhes atividades
pedagógicas, sempre no sentido de apoiar seu desenvolvimento.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n°2.174/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.178/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
causa visa declarar de utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado
e ao Alcoólatra - CADA -, com sede no Município de Cambuí.

Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, sem implementar nenhuma
modificação em seu texto.

SãC
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o

assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A entidade tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas. Para
tanto, apóia, promove e reintegra na sociedade as pessoas carentes,
viciadas e drogadas, despertando-lhes o sentido da vida. Além disso,
promove palestras e conferências para maior divulgação dos
malefícios decorrentes do uso de drogas.

Realiza, também, importante trabalho de orientação e
esclarecimento à sociedade e aos pais sobre a conduta que devem
adotar para com as pessoas viciadas.

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

2.178/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.899/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em análise

altera a Lei n° 13.165, de 20/1/99, que dispõe sobre a Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas
Gerais - CBGC - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/12/2001, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria. Cumpre a esta Comissão
examinar o projeto quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, 1, "e', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a alterar dispositivo da Lei n° 13.165, de

20/1/99, para incluir a figura do Diretor Administrativo na composição
da diretoria que administra a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis
e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais - CBGC

Essa entidade foi instituída pela Lei n° 977, de 1927, com a
denominação de Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de

rÂ.
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Veículos de Belo Horizonte e destinava-se, prioritariamente, ao
pagamento de pensões às viúvas de seus segurados. Constituía-se,
assim, em um órgão previdenciário, vinculado à Secretaria de Estado
da Segurança e Assistência Pública.

Em 1994, por força do art. 74 da Lei n° 11.406, as pensões pagas
pela entidade passaram a ser de responsabilidade da Secretaria de
Estado da Fazenda e, em decorrência, a Caixa assumiu caráter
associativo, de congregação dos profissionais associados.

Por ter sido criada como parte da estrutura do Estado, sua natureza
jurídica era incerta. Em seu Parecer n° 9.290/96, a Procuradoria do
Estado considerou que se tratava de um serviço cuja personalidade
jurídica se confundia com a do Estado, não obstante funcionasse
como entidade privada desde sua instituição.

A Lei n° 13.165, de 1999, que a proposição em análise pretende
alterar, teve como finalidade reorganizar a entidade. Em seu art. 2 0 ,
definiu-a como serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado e dotada de autonomia
administrativa e financeira. No art. 8° qualificou sua Assembléia Geral
como instância máxima de deliberação, nos termos de seu estatuto, a
ser elaborado no prazo de 120 dias a contar da publicação dessa lei.

A Caixa Beneficente ficou, assim, caracterizada como entidade civil,
cujo funcionamento deve observar o disposto no Código Civil e na
legislação correlata, não necessitando da elaboração de lei para a
definição de sua estrutura.

Ao estabelecer a composição da Diretoria, o art. 50 da Lei n° 13.165
visava a garantir uma primeira estrutura administrativa, a fim de evitar
transtornos na continuidade da prestação de seus serviços. A partir
daí, e como determina o citado art. 8 0, cabe à Assembléia Geral,
instância máxima de deliberação, decidir sobre quaisquer alterações
de seu estatuto, de forma a propiciar o melhor desempenho de suas
atividades.

Assim, é desnecessária e inconveniente a edição de lei para a
alteração da estrutura da diretoria anteriormente proposta, visto que a
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito possui
competência para fazê-lo por meio de alteração em seu estatuto,
aprovada pela Assembléia Geral.

Conclusão

rs
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Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

1.899/2001.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Cristiano Canêdo - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.063/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em tela dispõe
sobre o uso, pelas Polícias Civil e Militar, de armas de fogo
apreendidas à disposição da justiça.

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1. A seguir, foi o projeto encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.

Agora, cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, emitir seu
parecer sobre o projeto.

Fundamentação
O objetivo da proposição é facultar o uso das armas de fogo

apreendidas e à disposição da justiça, originadas de atividades
delituosas, pelas Polícias Civil e Militar. Dispõe, também, sobre a
distribuição dessas armas e a transparência do processo.

As ações do crime organizado, com quadrilhas fortemente armadas,
põem em desvantagem as policias, que contam com um aparato
muitas vezes inferior, armamentos simples e, até mesmo, antiquados.
O mero aparelhamento, por si só, não é a solução para o problema da
criminalidade, que tem causas profundas e estruturais, mas
reconhecemos que é importante neste momento de extrema violência
em nosso Pais.

A forma como será feita a distribuição dessas armas e a
transparência do processo, entretanto, não são competência da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, como propõe o projeto,
mas do Ministério do Exército, conforme nos esclarece a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça. E àquele órgão que as
polícias deverão requisitar tais equipamentos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há nenhum óbice à
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aprovação do projeto, uma vez que ele não causa qualquer
aumento de despesa. Ao contrário, trará economia ao Estado,
desincumbindo-o de parte de sua despesa com armamento policial.

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

2.063/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ivair Nogueira - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.148/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Projeto
de Lei n° 2.148/2002 dispõe sobre o quadro de servidores do Poder
Judiciário do Estado.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. Em seguida,
• Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com
• Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria sob os aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, c/c o art.
102, Vil, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de criar, no Quadro

Específico de Provimento Efetivo do Quadro de Servidores da Justiça
de Primeira Instância, 1.821 cargos de Oficial Judiciário, 294 cargos
de Técnico Judiciário e 2.739 cargos de Oficial de Apoio Judicial. A
criação desses cargos faz-se necessária a fim de possibilitar a
instalação das 14 comarcas, 189 varas de Juizados "comuns" e 146
varas de Juizados Especiais criadas pela Lei Complementar n° 59, de
2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
Ainda em decorrência da Lei Complementar n° 59, o projeto cria 583
cargos de Assessor de Juiz, de recrutamento amplo, no quadro de
pessoal do Judiciário.

0 Tribunal propõe o provimento gradativo desses cargos, à medida
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que se cumprirem as condições para a instalação das novas varas
e comarcas e que se viabilizarem os recursos orçamentários. De
imediato, segundo a justificação do projeto, utilizando-se os recursos
já previstos no orçamento do Poder Judiciário, portanto, sem a
necessidade da abertura de créditos suplementares, podem ser
instaladas 21 novas varas. A este número somam-se 16 outras varas,
até o fim do ano, ainda dependendo da conclusão de obras.

As demais 312 varas teriam os custos do provimento dos cargos de
suas secretarias distribuídos ao longo dos próximos dois exercícios, à
razão de 40% e 60%, respectivamente. Assim, no ano de 2003, o
orçamento do Poder Judiciário deverá sofrer um acréscimo em sua
dotação de pessoal, além do crescimento vegetativo da folha, de
R$35.247.320,00, quantia à qual se acrescem, em 2004,
R$52.870.980,00.

Observando-se a execução financeira do Estado nos últimos 12
meses, podemos notar que a receita corrente líquida, base sobre a
qual se calculam os limites para despesas com pessoal previstos pela
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, atinge, hoje,
R$11.542.370.000,00. Segundo essa lei, o Poder Judiciário deve se
limitar a 6% da receita corrente líquida. Se interpretarmos literalmente
o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, a partir de dados
publicados no "Minas Gerais", encontramos um total de despesas com
pessoal, no Judiciário, de R$693.986.000,00, o que representa 6,01%
da receita. Desse modo, de acordo com o art. 22 da LRF, estaria
vedada a criação de novos cargos no Poder.

No entanto, não é pacífica, no Estado, a interpretação sobre a forma
do cálculo das despesas com pessoal. Em 19/12/2001, o Tribunal de
Contas de Minas Gerais expediu a Instrução Normativa n° 05, que
determina que "no limite global de despesas de pessoal do Estado e
dos Municípios, correspondente a 60% da receita corrente líquida, não
se incluem, por não poderem ser contingenciados pelos
Administradores, os gastos com aposentadorias e pensões dos
Poderes e Instituições a que se refere o artigo 20 da Lei
Complementar n° 101/2000". Portanto, excluindo-se os inativos e
pensionistas, o Judiciário teria despesas com pessoal da ordem de
R$441.404.000,00, ou 3,82% da receita corrente líquida. Não haveria,
portanto, óbice financeiro à criação dos cargos propostos no projeto.
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Diante das dificuldades criadas por essa divergência de

interpretações, julgamos prudente apresentar a Emenda n° 2,
destinada a garantir que o provimento dos cargos e, por conseguinte,
a efetivação da respectiva despesa só se efetuem após a
implementação das condições impostas pela LRF.

Notamos ainda que, segundo justificação encaminhada pelo Tribunal
de Justiça, o provimento dos cargos pode reduzir o número de
contratos temporários atualmente exigidos para o funcionamento
normal de diversas varas instaladas no Estado. Hoje estão em
vigência 529 contratos dessa natureza, responsáveis por despesa
mensal no montante de R$730.000,00. Portanto, a economia
decorrente do provimento desses cargos pode chegar a
R$8.760.000,00 por ano.

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

2.148/2002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, a seguir apresentada.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O provimento dos cargos de que trata esta lei só se

efetivará após o estrito cumprimento das condições estabelecidas pela
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Rémolo Aloise -

Gil Pereira.
PARECER PARA O 1° 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 vencimentos dos
servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária e dá outras
providências.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem agora a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

rÃ
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Fundamentação

A proposição em análise cria um plano de carreira para os
servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. De fato, a
organização de um sistema baseado em carreiras constitui a melhor
forma de apuração do mérito dos servidores e de valorização de suas
atividades. Nesse sentido, a Constituição da República, no seu art. 39,
§ 1°, 1, determina que o sistema remuneratório dos servidores públicos
de todos os Poderes, em todos os entes federados, observara' "a
natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira". Infere-se, a partir do exame do
dispositivo, que a existência de um plano de carreira para o servidor
constitui um princípio constitucional a ser observado pela
administração pública. O art. 30 da Carta Estadual, por sua vez, em
simetria com a Constituição Federal, prevê a criação de um conselho
de política de administração e remuneração de pessoal,
estabelecendo como diretriz para a política de pessoal a exigência de
um sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço
e desenvolvimento na carreira. Analisando os dispositivos
mencionados, percebe-se que a implantação de um plano de carreira
para os servidores, além de ser uma exigência legal, é extremamente
benéfico para a administração pública.

O projeto prevê a instituição de três carreiras, quais sejam a de
Fiscal Estadual Agropecuário, a de Gestão e Administração e a de
Apoio Técnico Operacional, além de definir os cargos em comissão.
As carreiras são compostas de classes de cargos, e os cargos,
distribuídos em níveis. São estabelecidos os pré-requisitos para
ingresso e promoção nas classes de cargos criadas, e o Anexo III da
proposição traz a correlação entre os cargos criados e os que serão
transformados em virtude de sua aprovação. Ressalte-se que o art. 37
do projeto determina que os atuais servidores do IMA serão
enquadrados nas carreiras criadas no mesmo nível e grau em que
estejam posicionados e, de acordo com o Anexo III, respeitando-se a
escolaridade exigida quando do ingresso do servidor na autarquia.
Evita-se, assim, a ascensão vedada pela nova ordem constitucional.

De acordo com o art. 30 da proposição, o desenvolvimento do
servidor na carreira ocorrerá mediante progressão, que é a sua
passagem para o grau imediatamente subseqüente do mesmo cargo

rÀ
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da carreira a que o servidor pertence, e promoção, que é a
passagem do servidor para o nível imediatamente superior da carreira
a que pertence, obedecidos, em ambos os casos, os requisitos que a
lei estabelece.

O projeto prevê, ainda, as regras para a avaliação de desempenho
do servidor, obrigatória nos termos do art. 41, § 4 0 , da Constituição da
República, e cria uma gratificação para os portadores de títulos de
pós-graduação.

Os vícios legais da proposição foram apontados pela Comissão de
Constituição e Justiça, a qual, no entanto, não identificou óbice a sua
tramitação. Quanto ao mérito, como já foi visto, o projeto é benéfico
tanto para a administração pública quanto para o servidor, uma vez
que o desenvolvimento na carreira constitui um estímulo à eficiência
na prestação do serviço público.

Por fim, apresentamos as Emendas n os 2 e 3, que visam corrigir
impropriedades de alguns anexos.

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

2.17912002 com as Emendas nos 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, 2 e 3, que apresentamos.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao Anexo IV, item 1, o seguinte quadro:

1 - Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
Analista de suporte	VI	15
à fiscalização
Analista de suporte	V	25
à fiscalização
Analista de suporte	IV	30
à fiscalização
Analista de suporte	III	40
à fiscalização
Analista de suporte	II	45
à fiscalização
Analista de suporte	1	100"
à fiscalização

EMENDA N°3

rÃ



886
Substituam-se, no Anexo VIII, as tabelas referentes às carreiras

de Analista de Gestão e Administração e de Fiscal Estadual
Agropecuário pelas tabelas seguintes:

* - Os Quadros referentes à Emenda n° 3 foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 21.6.2002.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sargento

Rodrigues - Rogério Correia.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.310/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.31 0/2000
dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo
da Mamona.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos regimentais. A redação do vencido, anexa, é parte integrante
do parecer.

Fundamentação
Durante a discussão do projeto no 1° turno, ocasião em que esta

Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, o qual se converteu no
vencido, evidenciou-se que a implantação de um programa de
incentivo à cultura da mamona no Estado era medida extremamente
louvável e oportuna. A demanda pelo óleo extraído da mamona é
crescente no mercado mundial, em virtude de seu uso industrial em
mais de 500 produtos, além de apresentar um forte apelo ecológico,
por se tratar de matéria-prima renovável.

A proposição encontra, ainda, maior justificativa se considerarmos
que as áreas mais propícias para o cultivo da mamona no Estado
estão localizadas no Norte e no Nordeste de Minas, em virtude das
condições climáticas, notadamente a temperatura e a luminosidade.
Assim, a implantação de pólos agroindustriais assentados na
ricínocultura poderá transformar-se em elemento indutor de
desenvolvimento e de melhoria das condições de vida da população,
com a geração de emprego e renda naquelas regiões.

Deve-se salientar, por ser oportuno, que o programa estará inserido
no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
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FUNDERUR - e não trará despesas para os cofres públicos.

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

1.310/2000. no 20 turno, na forma do vencido em 1° turno.
Saladas Comissões, 19 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.310/2000

Dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo
da Mamona - PRO-MAMONA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Fundo Estadual de

Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, de que trata a Lei n° 11.744,
de 16 de janeiro de 1995, o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo
da Mamona - PRO-MAMONA.

Art. 2° - São objetivos do Programa:
- estimular o cultivo e o desenvolvimento de tecnologia aplicável à

exploração da cultura da mamona;
li - contribuir para a formação de um pólo rícino-químico no Estado;
III - propiciar o aumento de renda e a geração de empregos no meio

rural;
IV - oferecer ao produtor e a seus familiares uma alternativa

econômica de exploração da propriedade rural, em que se integrem a
pesquisa, a assistência técnica e o amparo financeiro e gerencial à
cadeia produtiva da mamona.

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
coordenação do Programa:

- definir e homologar as áreas de produção;
II - incentivar a produção, a industrialização e a exportação, bem

como o desenvolvimento técnico e econômico do setor;
III - desenvolver pesquisas, experimentos e atividades que visem à

melhoria da cultura da mamona e da qualidade dos produtos
derivados;

IV - desenvolver ações que propiciem a divulgação do Programa e
dos produtos;

V - promover entendimentos com as instituições financeiras que
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atuam no Estado, visando à criação de linhas de créditos
especiais, destinadas ao investimento, ao custeio e à modernização
da cadeia produtiva da mamona, além das disponíveis no âmbito do
FUNDERUR;

VI - manter convênios e acordos de cooperação técnica com órgãos
e instituições oficiais e privados, visando estabelecer parcerias e
ações integradas para a solução de problemas intrínsecos à atividade.

Parágrafo único - As ações governamentais relativas à implantação
e ao acompanhamento do PRO-MAMONA serão coordenadas pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA - e contarão com a participação de representantes dos
produtores e dos trabalhadores rurais, bem como de empresas e
instituições públicas e privadas integrantes da cadeia produtiva da
mamona.
Art. 40 - As condições operacionais de financiamento serão

negociadas e discutidas pela Coordenação do Programa com os
agentes financeiros, previamente, no início de cada safra,
considerando-se sempre a rentabilidade da atividade e as condições
sociais e econômicas dos mutuários.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 782199
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lei n° 782/99

pretende criar o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-
de-açúcar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Encerrada a discussão em 1° turno, foi apresentada a Emenda n° 1,
a qual vem a esta Comissão para receber parecer. Cumpre-nos,
portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O projeto em tela, ao pretender criar, no âmbito do Estado, o

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar,
resgata, em parte, os princípios do Programa Pró-Álcool. O Pró-Álcool
buscou diminuir a dependência nacional de petróleo importado, que

rs



889
provocava, na época, uma verdadeira hemorragia nas contas
públicas. Promoveu, também, intenso e efervescente aumento na
geração de empregos numa área da economia que não exige mão-de-
obra qualificada, qual seja a utilizada na produção da cana-de-açúcar
e seus derivados. Isso sempre traz reflexos positivos e imediatos na
movimentação da economia e nas garantias sociais, uma vez que
retira da informalidade essa massa de trabalhores. Ressalte-se, ainda,
outro aspecto social do projeto, pois objetiva conceder incentivo ao
pequeno produtor, ou seja, aquele com propriedade de até 250
hectares.

A Emenda n° 1, apresentada em Plenário, acrescenta ao art. 4° a
produção de mudas e a comercialização da cana-de-açúcar entre as
atividades passíveis de serem beneficiadas com os recursos do
programa. Tal acréscimo, a nosso ver, é justificável e, mesmo,
oportuno para que o processo de produção da cana-de-açúcar não
sofra solução de continuidade, ou seja, para que o produtor tenha
oportunidade de ter domínio de todas as fases, do processo produtivo
até a comercialização. Assim, a emenda traz a coerência necessária
para que o incentivo preconizado pelo programa produza os efeitos
esperados.

Faz-se necessário, contudo, corrigir um pequeno erro no texto da
emenda, de forma a aprimorar-lhe a redação, razão pela qual
apresentamos a Subemenda n° 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1 ao

Projeto de Lei n° 782/99 na forma da Subemenda n° 1, apresentada a
seguir.

SUBEMENDA N° 1
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Os recursos repassados de acordo com o art. 3 0 destinam-

se ao custeio de despesas relacionadas com a produção de mudas, o
preparo do solo, o plantio, a colheita, o transporte e a
comercialização.".

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,

relator - Kemil Kumaira.
PARECER SOBRE A EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N°

WC
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1.160/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n°
1.160/2000 objetiva estabelecer 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.

A proposição foi aprovada em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 4
apresentadas nas Comissões. Posteriormente, a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia aprovou parecer de 2 1 turno
e apresentou-lhe as Emendas n

o
s 1 e 2 ao vencido em 1° turno.

Por ocasião da discussão da matéria em Plenário, no 20 turno, foi
apresentada a Emenda n° 3, acompanhada de acordo de Lideranças,
sobre a qual compete a esta Comissão emitir o seu parecer, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda n° 3 estabelece que o Conselho Estadual de Saúde, ao

analisar os projetos de criação de cursos de graduação em Medicina,
Odontologia e Psicologia, oferecidos por instituições de nível superior
integrantes do Sistema Estadual de Educação, fará prévia consulta
aos Conselhos Regionais das citadas categorias profissionais, à
Associação Médica de Minas Gerais e à Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Minas Gerais.

A medida introduzida pela emenda é de suma importância. Com
efeito, ao serem abertos cursos de graduação, em especial da área de
saúde, deverão ser amplamente utilizados todos os instrumentos que
possam aferir a qualidade dos novos cursos. Nesse sentido, a opinião
abalizada dos conselhos e associações regionais é imprescindível,
uma vez que não apenas congregam profissionais da área, mas
acompanham sua atuação e são responsáveis pela atualização
permanente da categoria.

Por uma questão de técnica legislativa, apresentamos a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 3, uma vez que a emenda em análise se reporta ao
art. 1° do projeto, na forma apresentada na Emenda n° 1 de 2 0 turno,
ainda não votada. Torna-se, portanto, necessário que se evite uma
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relação de prejudicial idade entre os dois dispositivos, no caso de
rejeição da Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 3 na

forma da Subemenda n° 1, a seguir apresentada:
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°3

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 3°:
"Art. 30 - ....................................................................
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Saúde, no cumprimento

do disposto no "caput" deste artigo, fará consulta prévia aos
Conselhos Regionais de Medicina, de Odontologia e de Psicologia, à
Comissão de Ensino Médico da Associação Médica de Minas Gerais e
à Associação Brasileira de Odontologia - Seção Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Henrique, relator - Amilcar

Martins.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 19/6/2002, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Raul
Antônio Dias, ocorrido em 9/6/2002, em Poços de Caldas. (- 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 comunidade do Município de Carvalhõpolis

pelo transcurso do 90° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.347/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Cambuí pelo
transcurso do 1101 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.348/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Coração de
Jesus pelo transcurso do 90° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.364/2002, do Deputado Aden Santiago);
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de congratulações com a comunidade do Município de Pirapora

pelo transcurso do 90° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.365/2002, do Deputado Arlen Santiago);
de congratulações com a comunidade do Município de Santo

Antônio do Amparo pelo aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.366/2002, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a Associação Mineira de Municípios pela
realização do 19° Congresso Mineiro de Municípios (Requerimento n°
3367/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Diretoria do Sindicato dos Produtores
Rurais de Monte Azul pela realização da V Exposição Agropecuária de
Monte Azul em 16/5/2002 (Requerimento n° 3.375/2002, do Deputado
Dimas Rodrigues);

de congratulações com a Diretoria do Clube Campestre Rio Verde,
do Município de Jaíba pelo transcurso de seu 170 aniversário
(Requerimento n° 3.376/2002, do Deputado Dimas Rodrigues);

de congratulações com o povo de Miravânia pela realização da X
Vaquejada Nacional de Miravânia em 17, 18 e 19/5/2002
(Requerimento n° 3.380/2002, do Deputado Dimas Rodrigues);

de congratulações com a Escola Estadual Américo Dias Pereira, no
Município de Três Corações pelo transcurso do 700 aniversário
(Requerimento n°3.381/2002, do Deputado Aílton Vilela);

de congratulações com a Paróquia de São José, no Município de
Paraisópolis por seus 152 anos de criação (Requerimento n°
3.382/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Agrotécnica Federal de Machado
pelos 45 anos de sua fundação (Requerimento n° 3.394/2002, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira);

de congratulações com a Rede Globo Minas pelo prêmio obtido no
Festival Internacional de Publicidade de Nova lorque pela realização
da campanha Reage Minas. (Requerimento n° 3.403/2002, da
Deputada Maria Olívia).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 3W REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/6/2002
Presidência dos Deputados Olinto Godinho, Wanderley Ávila e Aílton

Vilela
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 2.243
e 2.244/2002 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Direitos Humanos, de Educação e de Política Agropecuária e dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Miguel Martini - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini e Ermano Batista -
2U Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - João Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 114h15min, 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.

WC
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i a Parte

P Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Aílton Vilela, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Cristiano Canêdo, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.243/2002, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, encaminhando estudo relativo ao Projeto de Lei n°
2.176/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°2.176/2002.)

Do Sr. Francisco de Assis Viana, Presidente da Câmara Municipal
de Pará de Minas, convidando para a solenidade em homenagem ao
Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando informe financeiro do
mês de maio de 2002 dessa Câmara. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Edinan Luiz Carrijo, Presidente da Câmara Municipal de
Ibiraci, encaminhando moção de apoio ao Projeto de Lei
Complementar n° 149/2001, do Senador Romeu Tuna. (- A Comissão
de Administração Pública.)

Do Sr. João Batista Neves de Mendonça, Presidente da Câmara
Municipal de Guarani, encaminhando representação aprovada por
unanimidade dos Vereadores a essa Câmara em apoio às
reivindicações dos professores em greve da rede estadual de ensino.
(- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Marcelo Andrade Pimenta, Presidente em exercício do
CREA-MG, colocando a entidade à disposição para contribuir na
investigação sobre possíveis irregularidades nas obras da BR-381.
A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do DER-MG,
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indicando os Srs. Fernando Antônio Costa Janotti e Anderson de
Souza Lima Novaes para participarem da reunião que menciona. (- A
Comissão de Transporte.)

Da Sra. Laura Páyon Jaramilio, Presidente da Confederação
Parlamentar das Américas, encaminhando o Caderno de Resoluções
da III Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas -
COPA-, realizada de 17 a 21111/2001, no Rio de Janeiro.

Do Sr. José Bomtempo, do jornal "O Tempo", solicitando
investigações sobre o abandono dos flagelados da seca em Minas. (-
A Comissão de Fiscalização.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. P rés i dente (Deputado Aílton Vilela) - A Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 2.243/2002
Declara de utilidade pública a Cooperativa de Ensino da Campanha,

com sede no Município de Campanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa de Ensino

da Campanha, com sede no Município de Campanha.
Ad. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2002.
Chico Rafael
Justificação: A Cooperativa de Ensino da Campanha é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, e tem seus estatutos registrados
no Cartório do 1° Ofício de Notas e Anexos, da cidade de Campanha.

Tem por finalidade o estímulo e o desenvolvimento de atividades
educacionais, criando, organizando e dirigindo escolas.

Conforme atesta o Prefeito daquele município, a entidade funciona
regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que nenhuma remuneração recebem pela exercício
de suas funções. Em caso de dissolução, seu patrimônio reverterá em
favor de entidade congênere.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.244/2002
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Cambuí

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Cambuí o imóvel situado no local denominado Chácara
da Rubina, naquele município, com área de 3.000m 2 (três mil metros
quadrados), conforme o registro n° R.02/23.436, a f Is. 102 do livro n°2
(dois) do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cambuí.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A medida consubstanciada na proposta reveste-se de

pleno direito, uma vez que o Município de Cambuí doou ao Estado o
imóvel citado no corpo do projeto, para a construção de prédio que
seria destinado ao funcionamento da delegacia de polícia e da cadeia
pública.

Uma vez que tal prédio foi erguido em outro imóvel, de propriedade
do Estado, o Executivo local pretende a sua reversão ao patrimônio
municipal. Tal vontade está materializada no art. 3 0 da Lei Municipal n°
1.358, de 1977.

Por se tratar de uma justa medida, peço o apoio dos nobres pares à
sua aprovação.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Educação e de Política Agropecuária e dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Miguel Martini.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palaavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs Deputados,



897
senhores que nos acompanham pela TV Assembléia, estou
ocupando a tribuna neste momento porque as últimas notícias
políticas nacionais e mineiras nos deixam, no mínimo, perplexos, e até
com uma grande interrogação. Acredito que esta esteja também no
coração e na cabeça daqueles que estão acompanhando esse
noticiário. Em nível nacional, todos estão se perguntando como água
se mistura com óleo; em nível estadual, como esse óleo se mistura
com a água. Fica difícil ao cidadão mineiro e brasileiro entender todo
esse processo eleitoral, a falta de coerência, de lógica, a falta até de
princípios. Vale tudo, só não vale perder a eleição. Vale tudo, desde
que isso signifique conquistar o poder. Sem nenhuma vontade de
agredir ninguém, respeitando as decisões partidárias, cada um tem
sua razão de decidir, mas direita se mistura com esquerda num passe
de mágica, e tenta-se explicar direita trazendo-a para o centro. O que
era direita passa a ser centro, o que era esquerda não era bem
esquerda, era mais ou menos centro-esquerda, torça-se a barra e aí
dá socialismo com liberalismo.

Agora, é Partido Socialista Liberal ou Partido Liberal Socialista. Não
sei que nome daremos. O povo está sem entender. Anteriormente, o
empresário estava de um lado e o trabalhador do outro. Agora,
juntaram-se. O socialismo estava de um lado e o liberalismo do outro.
Uniram-se. O povo vai achar que não existe diferença.

Respeitamos as decisões partidárias, as coligações, mas o povo
brasileiro está se perguntando: será que não há o mínimo de
coerência, de lógica, de ética? A confusão na cabeça do eleitor, a
essa altura, é muito maior.

O Sr. Itamar Franco - como dizia aquele comunicador: "não vim para
explicar, mas para confundir" - veio para complicar, contundir ainda
mais. Numa entrevista ao jornal "Estado de Minas", disse não aceitar
que o PSDB compusesse a Mesa. Durante quatro anos, usou de
tactóides para se dizer oposição ao Governo Federal, mas agora
apóia o candidato do PSDB ao Governo de Minas. As pessoas devem
estar perguntando: quem é esse cidadão? O que pensa? Em que
acredita? De um lado, apóia Lula, porque acha que é oposição ao
modelo vigente no País, enquanto em Minas apóia o PSDB.

Faço essas considerações por acreditar que as minhas palavras
refletem um pouco do pensamento dos cidadãos. Se fizermos uma
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análise coerente, veremos que Itamar Franco e Newton Cardoso
governaram durante quatro anos. Agora, Itamar Franco não apóia
Newton Cardoso - também candidato ao Governo de Minas -, mas
Aécio Neves. Podemos dizer que a seqüência será a mesma do
Governo iniciado por Itamar Franco.

Parece-me que o Governador não está agindo assim apenas pelos
belos olhos do Presidente da Câmara Federal, Deputado Aécio
Neves. Especula-se nos bastidores que daqui a pouco o Governo
Federal enviará recursos para resolver problemas relacionados ao 130
salário, aos salários atrasados e a outros problemas financeiros -
porque Itamar Franco quebrou o nosso Estado. A sociedade deve
exigir o mínimo de coerência daqueles que vão às ruas pedir votos.

Quero descrever a minha trajetória. O mais difícil é tentar fazer uma
política coerente no meio de tantas incoerências. No meu primeiro
mandato, fui eleito pelo PSDB e apoiei a candidatura do Governador
Eduardo Azeredo, que ganhou as eleições. Apoiei-o durante quatro
anos na Assembléia Legislativa. Mas a minha inquietação era
participar de um partido que mais se identificasse com aquilo que
penso. Fui respeitado pelo PSDB da época, e criamos o Partido
Solidarista Nacional - PSN.

Com esse partido, apesar de ter buscado identidade partidária mais
próxima daquilo em que acreditava, continuei coerente. Pedi votos
para Eduardo Azeredo e o apoiei até o último dia do seu mandato. Se
pedi voto era porque acreditava nele. Tinha que continuar fazendo
criticas internas, mas continuei defendendo aquela posição.

Pela fragilidade da nossa legislação partidária, que é uma baderna,
uma desordem, extinguiram o PSN. De uma hora para outra, um
Deputado Federal do Rio Grande do Sul, que tinha dinheiro, comprou
a legenda, acabou com ela e criou novo partido. Então, fiquei sem
partido, e continuei com o mesmo grupo político a que pertencia na
Assembléia. Fui até honrado com a Liderança do PSDB, partido em
que iniciei meu primeiro mandato.

Apesar de tudo, não mudei de posição. Fui eleito para ser oposição
a Itamar Franco e, do primeiro ao último dia deste mandato,
continuarei sendo, não só por coerência, mas também porque a ele é
fácil ser oposição. E um desastre, a tal ponto que não há espaço para
candidatar-se a Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou
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para Governador. Está tentando acertar, negociar uma embaixada,
provavelmente no Vaticano, em Roma, porque é a melhor; e influindo
na sucessão para, quem sabe, os seus amigos ocuparem espaço no
Governo Estadual.

Precisamos fazer mais reflexões desta tribuna e deixar que o povo
vá julgando. Acredito que a política, que é a arte, a ciência, a técnica
do bem comum, será valorizada, respeitada na medida em que seus
agentes a tornarem respeitável. Há um apresentador de um canal de
televisão que está fazendo chacota, dizendo que óleo está se
misturando com água, com vinho, com tudo. Sei que muitos
Deputados dos partidos envolvidos estão tão revoltados ou tão
perplexos quanto a sociedade.

Mas quando teremos partidos sérios neste País? Quando teremos
uma legislação séria, uma legislação político-partidária séria, em que
as pessoas possam ter um mínimo de coerência?

O TSE baixa uma resolução, não sei que nome se dá, obriga os
partidos a se verticalizarem, ou seja, estadual com federal, sete
meses antes das eleições. O Presidente do TSE, às 5 horas da
manhã, concede uma liminar em favor de um partido, porque
beneficiaria determinado candidato. Precisamos refletir seriamente
sobre isso.

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* Agradeço ao Deputado
Miguel Martini ter-me concedido o aparte. Durante meu pouco tempo
de vida pública, aprendi que aquilo que o eleitor mais exige dos
políticos é a coerência. Se nos comportamos de determinada maneira,
temos até o direito de exigir que os outros políticos também o façam.
Ouvia V. Exa. exigir uma certa coerência do Governador Itamar
Franco, dizendo que, até agora, combatia o PSDB, tinha alguns
comportamentos que não eram coerentes com sua vida pública. Mas
alguns Deputados deste parlamento, inclusive aqueles que criticam o
Governador, tiveram o mesmo comportamento, ou até pior: elegeram-
se por um partido, no transcorrer do seu mandato mudaram de
partido, voltaram, novamente mudaram e, às vezes, fizeram tudo isso
numa só legislatura. Vejo que V. Exa. está sendo um pouco duro com
o Governador Itamar Franco e até mesmo falando em nome do PMDB
e de outros partidos, ao cobrar um determinado comportamento do
Governador Itamar Franco, que V. Exa. diz não conseguir entender. O
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eleitor, e nós mesmos algumas vezes não conseguimos entender o
comportamento de determinados Deputados desta Casa, que
defendem uma sigla partidária, num determinado momento mudam de
partido, elegem-se em outra e voltam àquela primeira. Apóiam
candidatos, têm sua base política em determinados eleitores,
defendem determinados comportamentos da sociedade e, ao mesmo
tempo, buscam comportamentos diferentes numa sigla partidária.
Então, não sei por que exigir um comportamento diferente do
Governador.

Quero dizer que o Governador está sendo coerente em todos os
momentos. Sou seu Líder neste parlamento, o que é um grande
orgulho para o meu currículo de político, de Deputado Estadual.

O Deputado Miguel Martini - O seu é do Governador, não é?
O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* Do meu Governador

Itamar Franco e do meu currículo, como Deputado. E para mim um
orgulho ser seu Líder no parlamento mineiro, por entender que o
Governador sempre teve um comportamento coerente. Hoje, o
Governador apóia o Deputado Aécio Neves, deixando claro que o faz
em nome de Minas, pois Aécio é um filho de Minas, um parlamentar
hoje Presidente da Câmara, que tem um determinado comportamento
e que, durante toda a crise com o Governo Federal, teve um bom
relacionamento, em todos os momentos, com o Governador Itamar
Franco. Não quero dizer que apóio o Deputado Aécio Neves, sou do
PMDB, tenho um candidato do PMDB, que é o Vice-Governador
Newton Cardoso, mas estou defendendo o comportamento do
Governador Itamar Franco, que não é o mesmo de alguns Deputados.
Vejo muita coerência, ética e honestidade no comportamento do
Governador e tenho muito orgulho de ser seu Líder.

Da mesma forma que V. Exa. tem dificuldades para compreender o
comportamento do Governador Itamar Franco, eu, como colega de V.
Exa. no parlamento, em que sempre estivemos juntos e agora na
segunda legislatura, posso dizer a mesma coisa de V. Exa.: tenho
dificuldades em compreender o seu comportamento como Deputado.
V. Exa. é um homem da Renovação Carismática, ao lado do
Presidente, que tem, na sua base política, os evangélicos.

Tenho grande respeito por eles, porque tenho vários eleitores e
pastores evangélicos que me ajudam.
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O eleitor pode entender isso de forma diferente e questionar V.

Exa. por não estar sendo coerente. Esse entendimento de coerência
deve ser olhado de vários ângulos e da forma mais profunda possível.
Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o Deputado Antônio
Andrade está confundindo alhos com bugalhos. Opção religiosa é uma
coisa e opção político-partidária é outra. O Deputado mistura as
coisas. Fica difícil entender, porque me confunde ainda mais. Ele é do
PMDB e está defendendo a candidatura de Newton Cardoso, que
acaba de ser conclamado candidato do seu partido, mas está
defendendo Itamar Franco, que apóia Aécio Neves. Que salada
estamos fazendo!

Com relação à coerência política, continuo com ela. Fui eleito para
dar apoio a Eduardo Azeredo e continuei, apesar de alguns
Deputados terem sido apoiados por ele, mas não terem continuado
com ele. E até mudaram de lado. Mas eu continuei. A coerência é
nossa fala: o que sempre defendi continuo defendendo. Estou
defendendo as mesmas coisas que defendi o tempo todo. Por quatro
anos, defendi Eduardo Azeredo aqui. E sou oposição a Itamar Franco,
há quatro anos. Acho que essa é a coerência que deve ter o povo. Se
os partidos não são fiéis a mim, não sou obrigado a ser fiel a eles.
Tenho que ser fiel às minhas idéias. Minhas idéias continuam
coerentes. Sou cristão e continuo defendendo o pensamento cristão.
Sou alguém que acredita na coerência. A incoerência partidária está
colocada pela sociedade. Um Líder do Governo está defendendo
Itamar Franco, que é a favor de Aécio Neves. Que salada é essa?

Se pelo menos fôssemos coerentes com as defesas que fazemos
aqui, o povo entenderia melhor. Mudar de legenda para não mudar a
maneira de pensar, pelo menos essa deveria ser a conduta dos
representantes políticos da Casa. Temos que continuar a defender as
mesmas idéias. Continuo defendendo as mesmas idéias que defendia
no primeiro dia em que cheguei a esta Casa. Se as legendas não têm
lógica nem coerência, já não é nossa culpa. Prefiro mudar de legenda
a mudar a maneira de pensar.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista* Nós, brasileiros, cultivamos a humana
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tendência de enxergar as coisas piores do que são.
Historicamente, anos de submissão ao regime colonial, seguidos de
duro trabalho - que perdura até hoje - para construir a nacionalidade,
tornaram-nos um povo sofrido e cauteloso. Como resultado, se não
nos falta coragem para enfrentar as dificuldades, tendemos a trilhar as
vias do pessimismo.

Essas reflexões ocorrem-nos ao analisar o atual momento
socioeconômico e político brasileiro, bem como as novas perspectivas
que se abrem para Minas Gerais com a candidatura do Deputado
Aécio Neves ao Governo do Estado. O fato é que existem dois brasis:
um, aquele com problemas macroeconômicos, com a violência urbana
e rural; o outro, com notáveis progressos socioeconômicos, os quais
aceleraram ao longo dos últimos oito anos. Pois é sobre esse segundo
Brasil, progressista e esperançoso, que desejamos falar, nesta hora
em que a terra mineira - com o advento da candidatura de Aécio
Neves ao Governo do Estado - ratifica sua esperança inabalável em
Minas e na Nação brasileira.

O Brasil progressista e empreendedor tende a ser ofuscado pelo
imediatismo de problemas diariamente enfocados pela mídia. E
natural, porque o que nos afeta em curto prazo se sobrepõe à
realidade de médio e longo alcances. Mas são essas duas dimensões
temporais que mais contam, porque sedimentam avanços como
alguns que, com orgulho e sem ufanismo, melhoram o presente.

A inflação chegou a 80% ao mês, no Plano ColIor; no início do Plano
Real, era de 40% ao mês; com o Plano Real, a média passou a
menos de l% ao mês.

A renda média real das pessoas ocupadas aumentou cerca de 30%
desde 1994.

O valor da cesta básica se mantém, há seis anos, na média mensal
de R$150,00.

Apesar da recessão mundial, da crise energética e do colapso da
Argentina, a economia brasileira cresceu 1,6% no ano de 2001.

A balança comercial, deficitária desde 1994, acusou um superávit de
US$2.643.000.000,00 em 2001; e de janeiro a maio do corrente ano, o
superávit já estava acima de US$1.500.000.000,00.

Os investimentos estrangeiros aqui chegados em 2001 perfizeram
US$23.000.000.000,00, o que mostra o grau de confiança na



903
economia brasileira.

O mercado de exportação, apesar das barreiras e das retaliações
comerciais, tem-se ampliado, com a conquista de novos importadores,
principalmente do Sudeste asiático.

Em termos de desenvolvimento, programas como o Avança Brasil
são reconhecidos além-fronteiras; lançado pelo Governo Federal no
princípio do ano, o Avança Brasil mereceu pouca divulgação entre
nós, mas é o maior programa oficial hoje em andamento no mundo e
seguirá até 2007 com investimentos de US$228.000.000.000,00
destinados à construção de estradas, aeroportos, hidrovias e centrais
elétricas; 56% dos recursos, ademais, irão para as áreas da
educação, da saúde, do abastecimento de água e da habitação.

No terreno da saúde, o Brasil é o pais que tem tido maior sucesso
no combate à AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis;
nosso programa foi reconhecido pela ONU como o melhor em
operação no mundo, e a prova é que, no ano 2000, se estimava que
havia 1.200.000 brasileiros infectados pelo HIV, e em 2001, esse
número reduziu para 597 mil pessoas - menos da metade.

O Brasil enfrentou a prepotência dos grupos farmacêuticos
internacionais e venceu a guerra das patentes, viabilizando o
fornecimento de medicamentos genéricos, a baixo custo, para milhões
de brasileiros.

Na área científica, o Brasil é o único país do Hemisfério Sul que está
participando do Projeto Genoma.

Nas eleições de 2000, o sistema do Tribunal Regional Eleitoral
estava informatizado em todas as regiões do País, fornecendo os
resultados em menos de 24 horas após o início das apurações;
enquanto isso, as irregularidades e os atrasos na apuração da eleição
presidencial norte-americana tornaram-se um escândalo mundial.

Mesmo sendo um país em desenvolvimento, o Brasil responde por
40% do mercado da Internet na América Latina.

No campo da educação, 97,3% de crianças e adolescentes entre 7 e
14 anos estão nas escolas; para tal, muito contribuiu o programa
federal da Bolsa-Escola, que tirou milhões de brasileirinhos do
trabalho infantil e da marginalidade urbana; o Bolsa-Escola atendeu
11 milhões de alunos no ano passado, englobando 5.900.000 famílias,
com investimentos da ordem de R$1.700.000.000,00.
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O mercado de telefones celulares do Brasil é o segundo do

mundo, com 650 mil novas habilitações por mês; na telefonia fixa,
somos o quinto, na classificação mundial, em número de linhas
instaladas; de julho de 1998 a dezembro de 2001, foram instalados 40
milhões de linhas de telefone fixo, quando antes havia 20 milhões;
foram também instalados, no mesmo período, 29 milhões de telefones
celulares, antes havia menos de 6 milhões; entre 2000 e 2001, foram
investidos R$38.000.000.000,00 no setor. São números que
comprovam o êxito do programa de privatizações do Governo Federal.

Das empresas brasileiras, 6.890 possuem o Certificado de
Qualidade 130 9000, maior número entre os países em
desenvolvimento; para comparar, no México, apenas 300 empresas
têm esse certificado.

O mercado editorial brasileiro é maior do que o de países como a
Itália: editamos mais de 50 mil títulos por ano.

Em termos de solidariedade humana, 70% dos brasileiros, pobres e
ricos, dedicam parte de seu tempo a trabalhos voluntários.

Apesar das controvérsias, o Congresso brasileiro está punindo seus
próprios membros, o que rarissimamente acontece em outras
democracias.

Pois eis aí, Sr. Presidente e Srs. Deputados, alguns dados que
colhemos para comprovar o incontestável, ou seja, que o Brasil
avançou extraordinariamente durante os dois mandatos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Não sejamos ufanistas nem irrealistas a
ponto de dizer que os grandes problemas estão superados: eles
continuam e atormentam o cotidiano dos brasileiros, e todos os
conhecem e os experimentam. Mas aquele outro Brasil, o do
progresso e da esperança, também existe.

Ora, nosso otimismo aumenta, neste exato momento, quando
confirmamos a candidatura do Deputado Aécio Neves ao Palácio da
Liberdade. A grande verdade é que, em seus mandatos como
Deputado Federal e, sobretudo, como Presidente da Câmara dos
Deputados, Aécio Neves tornou-se notável pelas decisões corajosas
que fizeram antever o perfil do grande estadista. Teve coragem para
punir colegas, em decisão inédita na democracia brasileira. Teve
coragem para discordar, quando necessário, da equipe ministerial.
Teve coragem para inaugurar um novo tempo na Câmara, por meio da
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implantação da austeridade administrativa e dos canais diretos de
comunicação com a sociedade, do fim da imunidade parlamentar, da
limitação na edição de medidas provisórias, da instalação da CPI da
Corrupção, enfim por meio do resgate e da valorização do parlamento.
Pois foi essa coragem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que muito
contribuiu para fazer o Brasil melhor nesses últimos anos.

Aécio Neves chega-nos agora com a bagagem de parlamentar e
homem público brilhante. No Congresso, embora batalhando pelo
Brasil como um todo, nunca deixou de se lembrar dos interesses
legítimos de Minas. Pois é Minas que agora dele se lembra e o lança
candidato ao Governo do Estado. E uma ocasião histórica que se abre
para nós, mineiros, com a perspectiva de sermos governados por
esse jovem inteligente, ponderado, dinâmico, fiel às suas ilustres
origens familiares e à sua têmpera de mineiro convicto.

Estamos realmente motivados, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao
ocuparmos hoje esta tribuna para saudar o Deputado Aécio Neves da
Cunha como nosso candidato ao Governo do Estado. Para não mais
nos estendermos, vamo-nos endereçar diretamente ao nosso
candidato, em nome do povo que aqui representamos: Minas Gerais
recebe sua candidatura, Deputado Aécio Neves da Cunha, com a
inabalável certeza de que sua gestão à frente do Palácio da Liberdade
será sinônimo do progresso, da conciliação dos espíritos, da
afirmação de Minas como repositório da democracia brasileira. Muito
obrigado.

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

1" Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a
? Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Direitos Humanos - aprovação, na 114 a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 2.145/2002, do Deputado Gil Pereira; de Política
Agropecuária - aprovação, na 87 Reunião Ordinária, do Projeto de
Lei n° 2.153/2002, do Deputado Dilzon Meio; de Educação -
aprovação, na 393 Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei nos
2.082/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 2.140/2002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.14412002, do Deputado Gil Pereira.
(Ciente. Publique-se.).

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Projetos de Lei n
o
s 1.254/2000, 1.759/2001, 1.937, 1.948,

1.936 e 2.017/2002, apreciados na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 183R REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/6/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado
Eduardo Brandão - Palavras do Pastor Jeremias Pereira da Silva -
Entrega de placa e de flores - Apresentação musical - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Agostinho

Patrús - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Dalmo Ribeiro Silva -
Eduardo Brandão - Elbe Brandão - João Paulo - Marco Régis.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h1 5min, 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 locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os
Reverendíssimos Pastores Jeremias Pereira da Silva, Titular da &
Igreja Presbiteriana; Celso Lopes Tavares, Roberto Teixeira dos
Santos, Luiz Fernando Nacif da Rocha e Angelo Pio da Silva, Vice-
Presidente do Conselho da 8 Igreja Presbiteriana; e o Deputado
Eduardo Brandão, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Vereador Leonardo Quintão,

da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a e Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado por lima Brescia.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Pastor Jeremias Pereira da Silva, Pastores Celso Lopes Tavares,

Roberto Teixeira dos Santos, Luís Fernando Nacif da Rocha, Sr.
Angelo Pio da Silva, Deputado Eduardo Brandão, senhoras e
senhores, caros colegas Deputados, temos a honra de dar início a
esta reunião especial, requerida pelo Deputado Eduardo Brandão,
com o apoio de vários parlamentares desta Casa, destinada a
homenagear a 8' Igreja Presbiteriana, localizada no Bairro Palmares,
em Belo Horizonte. Essa instituição, oficialmente organizada em 1969,
é uma das maiores igrejas presbiterianas do País.

Todos sabemos da importância do fortalecimento dos valores morais

rs



908
e espirituais para a construção de uma sociedade mais justa e
fraterna. Nesse contexto, as mais diversas instituições religiosas têm
desempenhado papel fundamental.

Algumas delas, no entanto, cientes da complexa situação social em
que estão inseridas, extrapolam o trabalho de orientação espiritual e
desenvolvem programas de enorme alcance social. E nesse perfil que
se enquadra a nossa homenageada.

Criada em maio de 1969, a instituição, além das suas atividades de
caráter religioso, mantém várias obras assistenciais, cumprindo
importante papel na sociedade. Entre os seus programas sociais,
podemos destacar: atendimento odontológico a crianças carentes,
mediante o trabalho voluntário de mais de uma dezena de dentistas;
distribuição semanal de sopa para a população de rua; na Vila São
Rafael, desenvolvimento de trabalhos de alfabetização, cursos
profissionalizantes destinados a pessoas carentes e atividades nas
áreas de esporte e lazer.

Tal demonstração de responsabilidade social deve servir de
exemplo, notadamente quando reconhecemos que nosso atual
modelo de desenvolvimento pouco ou nada tem feito para promover a
inclusão social de expressiva parcela da população. Num país em
desenvolvimento como o Brasil, a exclusão só será reparada quando
todos se conscientizarem de sua parcela de responsabilidade.

Parabéns, pastores, missionários e demais membros dessa
importante instituição religiosa! Parabéns, 8 Igreja Presbiteriana!
Receba nossa homenagem e o reconhecimento não só por seu
trabalho de orientação espiritual, mas também pelos programas de
grande alcance social que vem desenvolvendo junto à comunidade
carente de nosso Estado. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Eduardo Brandão
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, Pastores Jeremias

Pereira da Silva, Celso Lopes Tavares, Roberto Teixeira dos Santos,
Luiz Fernando Nacif da Rocha, caro amigo Angelo Pio da Silva, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, semear a palavra de Deus no
coração de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, esse tem
sido o lema da 8 a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, desde que
foi fundada em 1969. A semente da palavra de Deus, quando
germina, produz os frutos do espírito na vida das pessoas, ou seja,
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produz amor, alegria, paz, benignidade e bondade em abundância,
tudo que o ser humano deseja e precisa para ser feliz e fazer os
outros felizes. Conhecendo a história e a trajetória da 8 Igreja
Presbiteriana, podemos dizer, alto e bom som: com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres.

Certamente, meus caros irmãos e irmãs, se não fosse pela ajuda de
nosso bom Deus, sua fidelidade, sua boa mão estendida sobre nossas
vidas e ações, não teríamos chegado aonde estamos hoje. Portanto, a
Ele, ao nosso Deus vivo, sejam dadas toda a honra e glória.

Sentimo-nos imensamente felizes pelo privilégio de participar deste
momento histórico e solene, em que esta Casa Legislativa tem o
prazer de homenagear a 8 Igreja Presbiteriana, como parte do corpo
de Cristo. Esta homenagem tem como principal objetivo honrar e
glorificar a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia e, em
especial, pela vida daqueles que, com amor, dedicação e ousadia,
ajudaram a & Igreja a crescer, florescer e revelar Jesus Cristo como
Senhor e Salvador.

Com certeza, muitos gostariam de saber os motivos que me levaram
a prestar esta homenagem. Homenagear aqueles que, no exercício de
servir a Deus, priorizam a vida do outro, com amor e solidariedade, é
quase missão obrigatória. Entretanto, essa não tem sido prática
comum. Para melhor compreensão deste gesto de honra, aproprio-me
das palavras do Pastor José Roberto Prado, quando diz que: (- Lê:)

"Na aurora deste novo século, nossa realidade transforma-se como
paisagem em movimento. Os limites impostos a nós, há alguns anos,
são apenas sombras em nosso passado. Deslocamo-nos,
comunicamos, produzimos, consumimos e destruímos como nunca
antes na história. Tudo parece destinado a ser ultrapassado,
diminuído ou aperfeiçoado, e, nessa avenida, nossos valores,
conceitos e comportamentos são relativizados impiedosamente. A
solidão, a depressão e a falta de significado acumulam-se na alma do
ser humano contemporâneo, impregnando-o como lixo industrial.

Nossa geração também tem se mostrado eficiente em produzir
riqueza, conforto e supérfluos para alguns e em multiplicar pobreza,
fome e miséria para outros. O Brasil, como tantos outros países, tem
sofrido os efeitos deste sistema que valoriza a ganância dos
poderosos, deixando à margem um contingente de milhões de
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explorados.

E justamente neste cenário de transformação, ambivalência,
ausência de marcos significativos e desequilíbrio econômico que,
como igreja, somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo.
Como povo de Deus, temos princípios imutáveis, procedimentos
inegociáveis, o exemplo ímpar de nosso Mestre e a trilha
inquestionável de milhares que nos antecederam na fé".

Analisando a trajetória da 81 Igreja, ao longo de seus 33 anos de
existência, podemos afirmar, com certeza, que tem trabalhado para
implantar o reino de Deus em nossa cidade, Estado, País e em
diversas partes do mundo.

E uma igreja que tem semeado na sociedade bênçãos não só no
âmbito espiritual como também no político e social.

Sua história tem sido escrita por líderes íntegros, consagrados,
dinâmicos e sensíveis às necessidades de seu rebanho. Entre tantos,
citamos o Pastor Américo, o Pastor Wilson de Souza e sua esposa
Noemi, o Pastor Jeremias e sua esposa Ana Maria, que em vida foi
mãe exemplar, companheira idônea e serva fiel.

Dessa liderança, gostaria de destacar o trabalho que, ao longo
desses últimos 20 anos, o nosso amado Pastor Jeremias vem
desenvolvendo, juntamente com o Conselho da Igreja e sua equipe de
pastores auxiliares, atualmente constituída pelos Pastores Roberto,
Celso e Luiz Fernando.

Seu amor e compromisso com Deus, sua competência, ousadia de
sonhar e realizar, seu bom humor e entusiasmo têm sido
fundamentais no processo de crescimento da Igreja. Foram 20 anos
de muitas lutas, desertos, mas também de intenso aprendizado e
crescimento, que culminaram com muitos frutos e vitórias, para a
honra e glória de Deus.

Nesse período, à frente da 8  Igreja, novo templo foi construído,
novas congregações foram abertas, o número de cultos aos domingos
foi ampliado para atender aos novos membros. O Ministério de
Células e Grupos Familiares foi implantado com nova visão de
comunhão e crescimento pessoal, com a perspectiva de alcançar a
cidade e integrar o corpo de Cristo. O Conselho Missionário foi criado,
e vários missionários foram enviados para outros Estados e nações.

Grande número de novos ministérios foi implantado, para atender às
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demandas internas e externas da Igreja. Entre eles, merecem
destaque o Ministério de Louvor, o coral, que hoje está abrilhantando
nossa homenagem, a equipe do Artilouvor, o trabalho incansável dos
professores da escola dominical, o Ministério de Encarcerados, o
trabalho de evangelismo, de visitação, de capelania, o Ministério dos
Homens - HIG - Homens Influenciando Gerações; o trabalho da SAF -
Ministério de Mulheres, atualmente coordenado pela Cláudia, esposa
do Pastor Jeremias, que conta com 13 equipes trabalhando em
diferentes âmbitos: treinamento de líderes, aconselhamento,
intercessão, visitação, comunicação, louvor, terceira idade, culto do
bebê e dos avôs, trabalho com solteiros, viúvos e descasados,
artesanatos e eventos. Além desses ministérios, a Igreja tem um curso
bíblico por correspondência e o Centro de Estudos Bíblicos e
Treinamento - CETRO.

Compromissada, também, com a luta contra as desigualdades e
injustiças sociais, a Igreja criou, em 1992, a Associação Beneficente
Wilson de Souza - AWISO -, para coordenar os seus inúmeros
projetos sociais, dos quais destaco o sopão, que ajuda a matar a fome
de moradores de rua; o CAEB, que atende moradores carentes da
favela São Rafael, por meio de projetos de alfabetização, esportes,
lazer e aconselhamentos diversos; e o Projeto Dentes Limpos, que
oferece tratamento dentário para crianças carentes. Além desses, a
Igreja ainda tem o Projeto Bom Samaritano, que ajuda pessoas
carentes, com móveis e eletrodomésticos, materiais de construção,
roupas, sapatos, remédios e cestas básicas.

Para desenvolver todos esses trabalhos, a 8 a Igreja tem em sua
liderança 7 pastores, 12 presbíteros, 19 diáconos, 3 obreiros, 8
seminaristas, 1 evangelista, mais de 300 leigos na direção de
ministérios e grupos de comunhão e uma equipe administrativa que
lhe dá suporte logístico para todas as ações de que necessita. Tem
também 5 congregações e sustenta 27 missionários dentro e fora do
País.

Todos esses projetos e ações revelam que a V Igreja Presbiteriana
é uma igreja adoradora que celebra o Deus vivo; é intercessora;
estuda e ensina a palavra de Deus; é evangelística; discípula e integra
as pessoas; é missionária; é dizimista e ofertante; tem famílias fortes;
vive em comunhão e dá suporte mútuo; exerce Ministério de
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Libertação; tem responsabilidade social e política; e é aberta para
mudar.

Como membro dessa amada igreja posso testificar, com alegria, que
além de dar bom testemunho em nossa cidade, tem sido canal de
bênção, não só na minha vida, na de minha esposa e na de meus
filhos como também na vida de todos que nela se congregam ou dela
recebem algum tipo de ajuda.

Foi movido por esse espírito de gratidão e de honra a Deus e a
vocês que nesta noite prestamos esta justa homenagem à 8' Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.

De fundamental importância para essa tomada de decisão foi o
versículo que se encontra em Romanos 13:7, que diz: "Pagai a todos
o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto;
a quem respeito, respeito; a quem honra, honra".

Este é o tempo que o Senhor fez. E tempo de celebrar, de
homenagear e de agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que a
Igreja já fez e por tudo que ainda fará em nossa cidade, no Estado, no
Pais e em outras nações do mundo.

Nessa perspectiva futura, como cristãos responsáveis e como igreja,
somos desafiados a continuar a nossa jornada, exercendo
individualmente e coletivamente a autoridade que o Senhor Jesus nos
deu para sermos luz no meio de trevas, bênçãos num mundo repleto
de maldições.

Para finalizar, agradecemos a presença de todos e deixamos aqui o
nosso abraço amigo e fraterno.

Que o Senhor Deus continue derramando sobre nós a sua graça e
sabedoria, para que possamos cumprir com alegria, competência e
amor a missão de servir para a qual nos chamou. Que ao longo desse
nosso caminhar nos ajude a ser e a viver como cidadãos do céu,
tendo o amor, a justiça, a verdade, a fé e a esperança na vida _eterna
como princípios norteadores do nosso pensar, falar e realizar.

Avante, 8 Igreja! O Senhor está no controle da realizacão de seus
sonhos. Muito Obrigado.

Palavras do Pastor Jeremias Pereira da Silva
"Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,

pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser
igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de
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servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em
figura humana, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe
deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de
Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus Pai. Amém."

Exmo. Sr. Presidente Deputado Antônio Júlio, meus prezadíssimos
Pastores Celso Lopes Tavares, Roberto Teixeira dos Santos e Luiz
Fernando Nacif, companheiros de luta e na jornada de pastorear essa
igreja querida; prezadíssimo Presbítero Angelo Pio da Silva,
representando o nosso amado Conselho e toda a liderança da ga
Igreja Presbiteriana, companheiro de 20 anos de ministério na igreja
abençoada cuja história ajudou a construir.

Prezado e querido irmão, Deputado Eduardo Brandão; prezados
Deputados e ilustre Vereador, amados irmãos e irmãs, primeiro li o
texto da Escritura, porque meu coração pediu para fazê-lo. A razão
desta homenagem é que, um dia, conhecemos o Senhor Jesus. E,
usando da liberdade que me foi concedida pelo protocolo e pelo
Deputado Eduardo Brandão, peço aos membros da nossa igreja que
se coloquem de pé, para, honrando Aquele que vive, cantar comigo o
cântico que diz "Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o
Senhor'.

- Procede-se à apresentação musical.
O Pastor Jeremias Pereira da Silva - Lerei alguns trechos da

Escritura que refletem o que esta homenagem representa para a 8'
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

A princípio, temos de dizer que não a merecemos. A razão desta
homenagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Foi o Senhor Jesus que, nos dias de sua carne,
quando andou entre nós, antes de sua morte na cruz pelos nossos
pecados, disse essas palavras para todos os que, nesta estrada da
vida, enfrentam cansaço e dor.

Não foram poucas as vezes em que V. Exa., Deputado Eduardo
Brandão, e todos que trabalham nesta Casa enfrentaram angústia, dor
e desespero. Para os amados e para todos quantos nos escutam pela
TV Assembléia, repito as palavras eternas do Senhor Jesus: "Vinde a
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mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou
manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma".

Uma igreja só existe por causa desse versículo e dessa mensagem
de Deus. Na verdade, igreja só se forma por pessoas que afirmam
que tiveram uma experiência pessoal com Jesus.

Nestes dias de tanto lazer e de tanta oportunidade de diversão, o
que descobrimos é que o homem de hoje tem a alma cansada, pelas
atribulações da vida, pelas decepções; cansada, porque há tantos
desapontamentos - os melhores amigos de ontem são aqueles a
quem não podemos dar as costas, porque podem nos ferir e até
mesmo nos matar. Cansada, porque cada um de nós que vive em
família descobriu que criar família não é fácil nem simples, e o que
nos cansa muito é porque Deus nos criou para adorá-lo, e, quando
não o adoramos, pecamos contra ele. Quando pecamos contra Deus,
estamos separados dele.

Por isso Deus enviou o seu Filho, para que carregasse na cruz os
nossos pecados, e o ressuscitou para que sua palavra fosse garantia.
Assim, todo aquele que chega a Jesus e lhe entrega a sua vida
encontra descanso para sua alma.

Assim, a 8' Igreja começou com gente que teve experiência pessoal
com Cristo e encontrou descanso para a sua alma. Jesus não é
apenas um filósofo, um militante que viveu em Jerusalém, no ano 3 ou
4 da nossa Era Cristã. Não foi apenas mais um que morreu de morte
horrenda por volta do ano 30, em Jerusalém. Não. Cremos que Jesus
é o Filho de Deus, que é Deus encarnado. A Escritura diz: "quem diz
que conhece a Deus, mas não conhece a Jesus, não conhece a
Deus". Jesus disse: "Quem vê a mim vê ao Pai".

Conhecemos esse Jesus e pregamos esse Jesus. Por isso não
merecemos a homenagem do ponto de vista de que fomos nós que
geramos isso. Definitivamente, não. Foi Deus quem nos deu o mistério
da reconciliação, e estamos aqui porque cremos no Evangelho,
estamos aqui porque pregamos o Evangelho, cremos que Jesus está
vivo e que a sua palavra permanece para sempre. Por isso
procuramos obedecer às Escrituras, oramos pelas nossas autoridades
e a elas pregamos o Evangelho da graça de Deus.

Jesus veio, pois, para trazer salvação a todos nós. Se não

rÀ



915
cuidarmos, viveremos correndo atrás do vento. E a Bíblia diz: "De
que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?".

Costumo dizer que ninguém jamais viu um caminhão de mudanças
acompanhar um enterro. Morreu um grande fazendeiro com 3 mil
cabeças de gado e foi acompanhando o seu enterro todo aquele gado.
Na verdade, não faz a menor diferença se somos enterrados num
caixão de R$ -15.000,00 ou se somos enrolados num simples lençol.
Por isso, a Bíblia diz: "De que adianta o homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua alma?".

Fiquei muito sensibilizado com a homenagem por causa da poesia
de uma poetisa cristã. Geralmente o povo nos homenageia depois que
morremos. Já foram a um enterro em que não houvesse flores? Todo
enterro tem flores. A poetisa cristã disse: "Se quiser me dar uma flor,
dê antes que eu morra, enquanto posso enfeitar a minha sala, a minha
mesa". Se quiser fazer um elogio, que o faça agora. Mande hoje uma
palavra boa.

Pregamos o Evangelho porque cremos que existe o céu e existe o
inferno. Cremos que a solução da salvação não é depois da morte, é
aqui em vida.

A Bíblia diz: "Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu
coração creres, serás salvo". Foi essa a palavra que Jesus nos deu
para pregar, e, ao pregar ao homem, amamos o homem, queremos
ajudá-lo a tornar-se pessoa melhor. Queremos que cresça, se
desenvolva, saia da pobreza e de ligações espirituais destruidoras,
que conserte sua vida, arrume seu casamento, seja melhor cidadão,
mas que, acima de tudo, seja um adorador. Amados, quando
devemos tomar essa decisão de seguir a Jesus? A Bíblia diz que hoje
é o dia da salvação. Costumo dizer que todos nós, que aqui estamos -
é a coisa mais dolorosa de se viver - estamos na fila invisível da morte
e ninguém sabe o número da sua ficha. Se fosse escolher o número
de sua ficha na fila da morte, qual escolheria? Dizem que há 6 bilhões
de pessoas, e escolheria o número 6.000.000.001, porque assim iria
para o fim da fila. Mas não sabemos; é Deus quem sabe. Deus manda
seu anjo tocar a trombeta, e o anjo da morte vem ao nosso encontro.
Isso acontece no mundo espiritual, e, ai, quem estava no fim da fila
tem que passar todo o mundo, despedindo-se, e prestar contas a
Deus, porque a Bíblia diz: "Cada um de nós dará contas de si mesmo
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a Deus". Hoje é o dia da salvação, por isso pregamos. Cada um
precisa tomar posição pessoal com Nosso Senhor Jesus, porque cada
um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia diz: "E não nos
cansemos de fazer o bem, porque, ao seu tempo, ceifaremos; senão,
desfalecemos". Esta é a lei da semeadura e da colheita. Deus só dá a
semente a quem semeia. Se quiser mais sementes, semeie mais. Por
isso, semeamos e pregamos o Evangelho. Por isso queremos cuidar
de crianças pobres, levar um menino do à universidade, para que
tenha no coração o desejo de voltar e ajudar os meninos com que foi
criado. Por isso queremos colocar missionários em todas as nações,
no sertão brasileiro, onde a pobreza é enorme; queremos chegar às
favelas, fazer o nome de Jesus conhecido, porque só o novo
nascimento transforma a pessoa de dentro para fora.

Deus só dá semente a quem semeia. O segundo princípio da
semeadura e da colheita é: "Quem semeia vai colher". Semeie amor
na sua família, e o senhor colherá; dê palavra boa, e a senhora
colherá. Quem semeia vai colher, mas da mesma natureza da
semente. A Assembléia Legislativa está semeando honra sobre a 8
Igreja, vai colher intercessão, uma igreja que vai orar pelo senhor, por
estes Deputados, pelo Governador do nosso amado Estado. Colherá
preciosidades, desde crianças e adolescentes, que vão orar por
vocês, amados. Quem semeia colherá da mesma natureza da
semente.

Uma palavra final para encorajar o senhor, no meio de tanta pressão
em que certamente vive o Presidente de uma Casa tão importante:
quem semeia não pode desanimar. O desânimo afeta todo o mundo,
atinge pai, mãe, criança, Deputados, Vereadores, adolescentes,
donas de casa, executivos e pastores. Por isso não desanimemos,
porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Peço a Deus
que não só o senhor, mas cada um dos amados Deputados tenha
uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e o receba como Deus
e Senhor.

De coração, quero agradecer, em nome da Igreja, essa honra que
ela recebe, mas quem a merece é o nosso amado Senhor Jesus. A
Ele, todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração.
Amém.

Quero fazer uma oração por sua vida, pelos Deputados da Casa.
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Solicito que mais uma vez fiquemos de pé. Vamos ter duas
palavras de oração. Convido o Pastor Celso, nosso segundo pastor
mais velho, para fazer uma oração. Depois também vou orar.

O Pastor Celso - Peço que todos curvem a cabeça, por favor.
Vamos falar com Deus.

Senhor Nosso Deus, Te agradecemos por este momento em que o
Senhor manifesta Tua palavra, Tua voz, Tua vontade. E o momento
em que ora a palavra do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor e a
manifestação do coração do Senhor neste lugar. Agradecemos ao
Senhor por este lugar, por esta Casa e pelos Deputados que aqui se
reúnem. Pedimos, Deus, que no coração de cada um haja sempre o
senso de justiça. Pedimos que seja instaurado no coração e na mente
de cada um o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria.
Deus, rogamos que a mão do Senhor se estenda sobre eles, sobre o
nosso Governador, sobre os governantes do País, sobretudo os que
nos lideram e aquelas pessoas investidas de autoridade. Rogamos a
paz do Senhor para a nossa cidade, em nome de Jesus.

Deus, como foi dito tantas vezes aqui, reconhecemos que todas as
coisas vêm e retornam ao Senhor em forma de adoração. Ao Senhor,
toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.

O Pastor Jeremias Pereira da Silva - Senhor, agradecemos e
queremos colocar a Teus pés a homenagem desta noite, porque sem
o Senhor absolutamente não somos e não seríamos ninguém. Senhor,
agradecemos pela vida do Deputado Antônio Júlio e pedimos a
benção do Senhor sobre esse varão, sobre a sua casa, sobre o seu
lar e sobre o seu coração. Senhor, dá-lhe graça e sabedoria nos
momentos de solidão, de pressão e de angústia na alma, que tantas
vezes um homem com tanta responsabilidade passa e não tem com
quem falar. Senhor, envia sobre ele a Tua promessa, que diz que
aquele que Te busca encontrará descanso para sua alma.

Oramos, Senhor, pelos nossos amados Deputados, para que sejam
guardados nas mãos do Senhor. Que sejam homens de verdade, de
integridade, cheios de paciência, que amem o seu próximo. Louvado
seja o Senhor. Deus, pedimos que aqui reine a paz do Senhor.
Mesmo com as diferentes posições e opiniões, esperamos que esta
Casa busque o ideal elevado de abençoar o nosso Estado. Senhor,
em nome de Jesus, pedimos que abençoes todos quantos viram,
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ouviram e estão vendo este evento, através da TV Assembléia.
Que uma semente do Evangelho fique em cada coração.

Senhor, agradecemos muito a vida do nosso irmão Deputado
Eduardo Brandão. Senhor, guarda esse homem, livra-o do mal, livra-o
da sanha do enganador e do espírito de morte, em nome de Jesus. Dá
a ele e à sua família graça e misericórdia na Tua presença. Senhor,
abençoa o coração de cada um que aqui veio, de cada funcionário
desta Casa, desde aquele que lava o banheiro, anônimo, o segurança,
o vigia, a senhora que serve o café, que trabalha nos bastidores, de
que poucos sabem o nome. Senhor, consola o coração dessas
pessoas, abençoa grande e ricamente a todos, Senhor, até o que tem
maior posição de responsabilidade, o Deputado Antônio Júlio. Fique a
paz do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém.

Entrega de Placa e de Flores
O locutor - O Presidente fará a entrega ao Pastor Jeremias de placa

alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A Bíblia é a
palavra de Deus, que ilumina a trajetória da humanidade. A
homenagem do Poder Legislativo Estadual à 88 Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, pelo trabalho desenvolvido em favor da
comunidade de nossa Capital. Deputado Antônio Júlio, Presidente".

- Procede-se à entrega de placa.
O locutor - Neste momento, a Dra. Maria Gláucia Costa Brandão,

esposa do Deputado Eduardo Brandão, fará a entrega de flores às
Sras. Claudia, esposa do Pastor Jeremias Pereira da Silva; Ana
Paula, esposa do Pastor Luís Fernando Nacif da Rocha, e Daisy
Werner, Regente do Coral. Convidamos também os Pastores Celso
Lopes Tavares e Roberto Teixeira dos Santos para que recebam as
flores e sejam portadores desta homenagem às suas respectivas
esposas.

- Procede-se à entrega de flores.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da 88 Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a regência de Daisy Werner.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
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cumprido o objetivo da reunião, a encerra, convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 11, às 8h30min, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é
a publicada na edição do dia 11/6/2002). Levanta-se a reunião.

ATA DA 185a REUNIÃO ESPECIAL, EM 14/6/2002
Presidência do Deputado Marco Régis

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Fábio
Avelar - Palavras do Sr. Willer Hudson Pós - Palavras do Secretário
Celso Castilho de Souza - Entrega de placa - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar -

Geraldo Rezende - João Paulo - José Henrique - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Miguel Martini.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - As 10h15min, 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 Geraldo Rezende, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor (José Emílio Afonso) - Convidamos a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Celso Castilho de Souza, Secretário de Estado
de Meio Ambiente, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado,
Dr. Itamar Franco; Willer Hudson Pós, Presidente da Fundação
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEAM -
e Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
Luciano Badini, Coordenador das Promotorias de Defesa do Rio São
Francisco, representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Nedens
Vieira; Ricardo Prata, Assessor de Coordenação Ambiental,
representando o Presidente da CEMIG, Dr. Djalma Bastos; Carlos
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Gonçalves, Diretor-Técnico de Meio Ambiente da COPASA,
representando o Presidente da empresa, Sr. Rubens Coelho; e
Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
comemoração.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença do Sr. Antônio Fernando,

Gerente-Executivo substituto do IBAMA; do Sr. Nelson Batista,
Gerente da Relação Institucional de Desenvolvimento; do Dr. Maurício
Fortini, advogado; do Dr. Tadeu Mendonca, Superintendente da
Associação Mineira dos Municípios de Minas Gerais, acompanhado
da Sra. Juliana Vanessa, Assessora Política da Associação Mineira
dos Municípios, e dos seguintes senhores, da União dos Prefeitos da
Bahia: Dr. José Miguel dos Santos, Diretor Administrativo das
Finanças; Dr. José Reis, Consultor Jurídico da Presidência; Sr. Paulo
Sérgio Gomes, Consultor de Comunicação.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia Mundial

do Meio Ambiente.
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
Exmos. Srs. Dr. Celso Castilho de Souza, Dr. WilIer Hudson Pós, Dr.

Luciano Badini, Dr. Ricardo Prata, Dr. Carlos Gonçalves, Deputado
Fábio Avelar. Em razão de compromissos anteriormente assumidos
pelo Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, tenho a honra de ter
sido designado para representá-lo neste momento. Passo, então, a ler
a mensagem deixada pelo Presidente desta Casa:

"Esta Presidência, nesta data, lembra que, se o final da guerra fria
trouxe ao mundo uma maior tranqüilidade em relação aos perigos de
uma guerra nuclear, fez, por outro lado, com que as viagens espaciais
deixassem de ser uma premência para a humanidade. Contudo, elas
estão voltando à ordem das prioridades da agência espacial
americana NASA, ao ser constatada a presença de um mar de gelo
soterrado no Pólo Sul de Marte. Se o planeta fosse aquecido, a água
seria suficiente para inundá-lo com um oceano de um metro de
profundidade. A vida depende da água e a possibilidade da



92!
sobrevivência em Marte reabre, hoje, a grande aventura espacial.

Infelizmente, ao mesmo tempo em que se interessa pela
sobrevivência humana além de nossas fronteiras planetárias, o
homem e seus governos têm comprometido a vida na Terra. Enquanto
as calotas polares desaparecem em uma velocidade cada vez mais
acelerada devido ao aquecimento global, algumas nações rejeitam o
Protocolo de Kyoto, o acordo internacional para reduzir as emissões
de gases que causam o efeito estufa. Depois da recusa dos Estados
Unidos, maiores emissores mundiais desses gases, a endossá-lo, a
Austrália, maior exportadora global de carvão mineral, assinala sua
retirada do pacto, justamente na véspera do Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado em 5 de junho. Na mesma data, a ONU
lançava, na rede mundial de computadores, o atlas dos oceanos,
oferecendo aos usuários da Internet dados constantemente
atualizados sobre os oceanos, a pesca, a destruição e a
contaminação dos hábitats próximos à costa, bem como sobre as
mudanças climáticas e a evolução das geleiras polares.

Causa estranheza como Governos fecham os olhos a um dos
maiores problemas da humanidade, enquanto voltam a se preocupar
com a vida fora do próprio planeta. A sede humana de conhecer e
explorar o universo é legítima e é responsável pela construção da
civilização e da história, mas nada justifica que essa busca do
desconhecido implique o esquecimento da nossa própria casa.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao colocar entre as suas
preocupações maiores os problemas ambientais, tem cumprido sua
tarefa constitucional, expressa no art. 214, de defesa de um meio
ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, a ser preservado para as presentes e futuras
gerações.

Com esse , espírito, este parlamento promoveu o Primeiro Seminário
Legislativo Aguas de Minas e prepara a abertura do segundo, já para
o próximo mês de julho. Esse seminário visa colher, junto à
sociedade, subsídios para a fundamentação das leis relacionadas à
gestão das águas.

Como resultado dessa ação, as políticas estaduais de recursos
hídricos têm recebido importantes contribuições dos diversos
segmentos de nossa sociedade. E assim que o Instituto Mineiro de
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Gestão das Águas - IGAM - elaborou o mapa da qualidade das
águas, mostrando como é alarmante a situação da maioria das bacias
hidrográficas mineiras. E pelo esforço conjunto de poderes públicos,
empresas, entidades representativas da sociedade e cidadãos de
modo geral que estaremos promovendo a defesa do meio ambiente e
o desenvolvimento sustentável, impedindo o retrocesso dos
compromissos assumidos na ECO-92, a conferência realizada no Rio
de Janeiro, marco do comprometimento mundial com o tema. A
responsabilidade comum pelo futuro de todos é um compromisso que
não pode e não deve ser abandonado."

Estas foram as palavras deixadas pelo Presidente da Casa,
Deputado Antônio Júlio. Peço permissão aos componentes da Mesa,
especialmente ao autor do requerimento que ensejou esta reunião,
Deputado Fábio Avelar, e a todos os presentes, para acrescentar
algumas palavras pessoais. Dada à polêmica que envolveu este
parlamentar recentemente, gostaria de dizer que esta Casa é uma
arena de embates calorosos e que sabemos muito bem que a mídia
só se interessa pelas palavras polêmicas. No episódio que esta Casa
sustentou contra a privatização de Furnas e de todo o setor
hidrelétrico brasileiro, eu dizia que, se todos os parlamentares
comprometidos contra esse procedimento tentado pelo Governo
Federal se dispusessem a falar civilizadamente, poderíamos fazê-lo,
preenchendo páginas inteiras de jornais. Mas não nos dão essa
oportunidade de expressão, para que possamos levantar nossas
bandeiras.

Nesta Casa, aprendi que só rompemos a barreira junto à imprensa
com palavras duras e fora das expectativas civilizadas, muitas vezes.
Por isso, de uma maneira particular, quero expressar minhas
desculpas pela maneira veemente com que me referi à FEAM, em
episódio recente, sobre a construção da Usina Hidrelétrica de lrapé.
Por outro lado, não poderia deixar de sustentar minha posição:sendo
a instituição presidida pelo Dr. WilIer Pós um braço governamental,
que ele fosse um conselheiro do Governo e que a instituição não se
contrapusesse a ele. Essa era a minha visão naquele momento.

Há muitos anos, aprendi que o vale do Jequitinhonha necessitava de
barragens para a perenização de seus rios, cujas águas já
escasseavam. E isso vem, neste momento, com a construção de uma
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hidrelétrica. Dentro de um ambientalismo ultra-ideológico, não seria
aceitável essa construção como redenção ou progresso do
Jequitinhonha. Mas entendemos que, depois do asfalto construído na
região, é a primeira vez que se leva alguma coisa para seu progresso,
para possibilitar a mudança de vida desse povo sofrido. Ao mesmo
tempo, estão sendo oferecidas outras perspectivas ambientais, que os
presentes conhecem muito mais do que este parlamentar, porque são
especialistas no assunto. Dai minha explicação superficial sobre o
havido.

Como Prefeito de uma pequena cidade do Sudoeste de Minas,
Muzambinho, nos idos de 1989 a 1992 me bati por ser legalista,
implementando a Constituição recém-promulgada. Por exemplo, tentei
liquidar o problema de um lixão a céu aberto, levando-o para um
recém criado aterro sanitário.

Abandonei o procedimento adotado por outros Prefeitos, de jogar
venenos, herbicidas nas ruas da cidade, e, ao final de quatro anos,
pude constatar o renascimento dos pássaros, que estavam sendo
extintos por essa prática, que, infelizmente, depois da minha saída da
Prefeitura, voltou a ser implementada.

Como parlamentar, tento trazer a esta Casa temas que dizem
respeito ao meio ambiente, como, por exemplo, a lei já existente, que
foi projeto de nossa autoria, da promoção da agricultura orgânica e da
criação do Conselho Estadual de Agricultura Orgânica no Estado. Há
outro projeto nosso tramitando nesta Casa, que trata do uso da
biomassa da cana-de-açúcar como co-geração de energia. Desde o
ano passado, debate-se em três comissões da Casa sobre o problema
dos agrotóxicos; até trouxe testemunhas de mortes lentas e
progressivas pelo uso de agrotóxicos.

Com isso, quero apenas refutar certas críticas que sofri em jornais
ambientalistas, depois do meu posicionamento, segundo as quais eu
seria um ignorante do meio ambiente. Devo dizer que, desde minha
adolescência, tenho uma consciência cósmica. E essa consciência
muita gente formou depois do vôo espacial de Yuri Gagarin, no
célebre 12/4/61, quando ele disse que a Terra é azul. Naquele dia,
nascia para grande parte da humanidade uma consciência de que
somos uma pequena nave espacial perdida na imensidão do universo.
A partir daí, as pessoas despertaram para os problemas ambientais,
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embora tardiamente, mas ainda em tempo de salvar este planeta.

Peço vênia ao representante do Ministério para não sermos tão
rígidos com certos setores da população, com certos dirigentes,
porque essa consciência é muito recente. Não podemos levar na lei
da chibata certos comprometimentos de pessoas que ainda não
adquiriram essa consciência. Esse é um processo educativo. Digo
isso porque a primeira reunião mundial de meio ambiente, todos
sabem, deu-se em Estocolmo, em 1972. Somente 20 anos depois se
realizaria a segunda reunião mundial de meio ambiente, que foi a Eco-
92, no Rio de Janeiro. A preocupação governamental é muito grande
nesse setor.

Concluo dizendo que minha filha, que é enfermeira, recentemente
teve aprovada sua tese de mestrado pela UFMG, defendendo a
destinação dos resíduos hospitalares da nossa região de origem, o
Sudoeste mineiro. Ela teve o trabalho de pesquisar 16 municípios, 42
instituições hospitalares, entre postos de saúde e hospitais de toda
uma microrregião, e desenvolveu um belíssimo trabalho, muito
elogiado na Universidade. Não só este parlamentar, mas toda sua
família tem essa convicção.

Muitas vezes fico perdido entre o confronto do ambientalismo
ideológico e o pragmático. Não podemos aceitar o ambientalismo
pragmático de Bush, quando declara que o desenvolvimento dos
Estados Unidos justificaria até tingir de negro as geleiras do Alaska.
Mas desejo o pragmatismo de lrapé, que continuo defendendo. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Cumprimento o Deputado Marco Régis, que, nesta solenidade,

representa o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Antônio Júlio. O Deputado Marco Régis,
injustamente considerado polêmico, defende, de maneira clara e
transparente, suas posições nesta Casa. Cumprimento, ainda, os Drs.
Celso Castilho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando o Governador Itamar Franco; Wilier
Hudson Pós, Presidente da FEAM e Diretor-Geral do IGAM; Ricardo
Prata, Assessor da Coordenação Ambiental, representando o
Presidente da CEMIG, Dr. Djalma Bastos; Luciano Badini,
Coordenador das Promotorias de Defesa do Rio São Francisco,
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representando o Dr. Nédens Vieira, Procurador-Geral de Justiça;
Carlos Gonçalves, Diretor Técnico de Meio Ambiente da COPASAI
representando seu Presidente, Sr. Rubens Coelho; o ilustre amigo
Deputado Márcio Kangussu, que nos honra com sua presença; os
demais Presidentes, Diretores e funcionários de órgãos e entidades
governamentais e não governamentais; imprensa e telespectadores
da TV Assembléia, que dá aos eleitores a oportunidade de
acompanhara trabalho diário dos parlamentares.

Agradeço a todos os que atenderam ao nosso convite para juntos
comemorarmos, embora com dias de atraso, o Dia do Meio Ambiente,
que, na verdade, é 5 de junho.

Esta reunião especial, em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, realizada por esta Casa pelo quarto ano consecutivo, em
atenção a requerimento, de minha autoria, demonstra a importância e
a atenção toda especial que este parlamento confere à causa
ambiental.

As reflexões que aqui serão feitas por autoridades governamentais e
dirigentes de empresa pública serão de grande valia para a sociedade
mineira, porque é pelo diagnóstico preciso dos problemas ambientais
em nosso Estado e das alternativas apresentadas que poderemos,
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, de que tenho
a honra de ser Vice-Presidente, adotar todas as providências cabíveis
para oferecer ao Estado e à sociedade leis claras e objetivas na busca
do desenvolvimento sustentável, compatibilizando a preservação
ambiental com a melhoria da qualidade de vida do povo mineiro.

No decorrer do exercício do primeiro mandato que o povo mineiro
me conferiu, numerosos foram os projetos por mim apresentados,
contemplando a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos. Entre eles, podemos destacar:

Projeto de Lei n° 1.667/2001, que cria a área de proteção ambiental
da Serra da Piedade; Projeto de Lei n° 1.444/2001, que dispõe sobre
a criação da área de proteção ambiental da bacia hidrográfica do rio
Jequitinhonha; Projeto de Lei n o 196/99, que dispõe sobre o controle
da qualidade da água para consumo humano; Projeto de Lei n°
1.296/2000, em tramitação nesta Casa, que institui a medalha do
mérito ambiental do Estado de Minas Gerais; Projeto de Lei n°
1.162/2000, aprovado e convertido na Lei n° 14.181, de 18/1/2002,
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que dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado. Esse projeto
contou com a participação, de maneira decisiva, de todos os órgãos
ligados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Policia Militar,
de ONGs e todo o segmento da atividade de pesquisa em nosso
Estado.

Apresentamos também o Projeto de Lei n° 645/99, aprovado e
convertido na Lei n°13.771/2000, que dispõe sobre a administração, a
proteção e a conservação das águas subterrâneas em nosso Estado.
Esse projeto vem preencher uma lacuna que existia na legislação de
recursos hídricos que, apesar de muito rica, deixava alguma dúvida
com relação a nossas águas subterrâneas. Esse projeto tem servido
de exemplo a vários outros Estados brasileiros, tendo em vista que
apenas dois, São Paulo e Pernambuco, apresentam projeto
semelhante.

Cumpre-me fazer alguns comentários sobre o projeto de lei que
institui a Medalha do Mérito Ambiental, que se encontra em fase de
inclusão na ordem do dia, para votação nesta Casa. A instituição
dessa medalha é de fundamental importância para destacar e agraciar
pessoas e empresas que contribuíram e contribuem para a
preservação do meio ambiente em nosso Estado. Sua concessão é
importante, sobretudo, como forma de incentivar pessoas e empresas
a entrar na luta pela causa ambiental.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, o Brasil detém 12% de toda a
água doce disponível no planeta e 53% dos recursos hídricos do
continente sul-americano; abriga a maior bacia fluvial do mundo, a do
Amazonas, além de ter grandes reservas subterrâneas de águas,
sobre as quais o Estado de Minas Gerais ainda não dispunha de um
instrumento legal que disciplinasse sua exploração e conservação.

Estima-se que o Pais detenha cerca de 112.000.000.000m 3  de
águas subterrâneas, o que significa que cerca de 75% das cidades
brasileiras com até 20 mil habitantes poderiam muito bem ser
totalmente abastecidas com essas águas.

No centro de tudo isso, encontra-se o glorioso Estado de Minas
Gerais. Considerado a caixa d'água do Brasil, desfruta de uma
situação privilegiada, se comparado aos outros Estados da
Federação, tal a importância de seus rios.
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A água é um produto estratégico e se tornará um dos bens mais

disputados da Terra; terá importância maior que o petróleo. Por isso,
tem deixado de ser uma fonte inesgotável da natureza, para tornar-se
uma das maiores preocupações da humanidade.

Nos últimos 20 anos, a população mundial teve um acréscimo de
1.800.000.000 de pessoas, o consumo de água dobrou, e se registrou
a diminuição de 1/3 das reservas de água doce do mundo.

Uma possível escassez de água, líquido indispensável à vida e
essencial para as principais atividades econômicas, pode afetar o
desenvolvimento de países emergentes.

Quanto mais contaminada e distante estiver a água, mais caro será
trazê-la e torná-la potável. Segundo relatório da ONU, o consumo de
água no mundo dobra a cada 20 anos e, grosso modo, cerca de 50%
do líquido que vai para as grandes cidades é desperdiçado. Trata-se
de um crime, se for levado em conta que 1 bilhão de pessoas
simplesmente não têm acesso à água potável.
As águas de muitos rios estão sendo utilizadas de modo

inadequado. Os rios têm recebido esgotos domésticos, lixo, despejos
sem tratamento da mineração e da indústria. Tem sido retirada a água
para irrigação. Retira-se mais água que o rio pode fornecer, e suas
águas têm ficado turvas, poluídas e sem oxigênio, o que tem afetado a
fauna e a flora, o leito fica menos profundo e assoreado.

A remoção da cobertura vegetal às margens dos rios e a exposição
de terrenos susceptíveis à erosão têm contribuído, de forma
avassaladora, para a degradação de nossos rios.

No Brasil, cerca de 10% das pessoas que vivem nas cidades não
têm acesso ao abastecimento de água tratada, estando sujeitas a
inúmeras doenças, que matam 21 crianças por dia. No território
brasileiro, existem 100 mil cursos d'água poluídos, e 50% das praias
estão contaminadas por esgoto, vazamento de petróleo e lixo tóxico.
Apenas 40% do esgoto é coletado, e, desse total, menos de 10%
recebe algum tipo de tratamento.

Segundo a OMS, para cada R$ -1,00 investido em saneamento,
economizam-se R$5,00 em gastos com saúde. "Um dos grandes
desafios que o País enfrenta, neste início do terceiro milênio, é o
tratamento de esgotos."

Nesse sentido, não poderíamos deixar de registrar o trabalho que a
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COPASA vem realizando: resgata a sua dívida com o meio
ambiente, implanta em todo o Estado dezenas de estações de
tratamento de esgotos - ETEs - e, de certa maneira, procura
restabelecer as condições dos nossos rios.

Cabe ressaltar a recente implantação da Estação de Tratamento de
Esgoto do Arrudas e o início das atividades para a implantação da
segunda Estação de Tratamento de Esgoto de Belo Horizonte, a
Estação do Onça. As duas, em conjunto, tratarão cerca de 100% dos
esgotos de Belo Horizonte e de Contagem.

Ano passado, nesse mesmo dia, em que comemoramos o Dia do
Meio Ambiente, tivemos a honra e o privilégio de homenagear a
COPASA por meio de seu brilhante Presidente, Dr. Marcelo Siqueira,
pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Portanto,
queremos que o representante da COPASA leve ao seu Presidente e
a toda a diretoria os nossos cumprimentos.

O quadro atual é preocupante, exige de todos nós urgentes
providências para revertermos esses dados e estatísticas, até então
desfavoráveis para todos nós.

Neste sentido, Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras,
foi com o intuito de prestar uma justa homenagem ao Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM -, órgão estadual que vem se
destacando no planejamento, gerenciamento e administração de
todas as ações direcionadas para a preservação da qualidade e
quantidade dos recursos hídricos do Estado de Minas Gerais, por
meio de seu ilustre Diretor-Geral Dr. WilIer Hudson Pós, nesta reunião
especial comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, para
destacar o profícuo trabalho do IGAM em prol da preservação
ambiental e melhoria da qualidade de vida dos mineiros.

Assim, como parlamentar e Vice-Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, não poderia deixar de requerer a esta
augusta Casa esta homenagem a este importante órgão do sistema
estadual do meio ambiente, que é o IGAM.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje comemorado, não tem
apenas reclamações e denúncias - o trabalho desenvolvido por toda a
equipe do IGAM é a boa notícia do dia, é o exemplo vivo da dedicação
e do trabalho eficiente deste importante órgão público.

Parabéns ao IGAM. Parabéns, Dr. WilIer. Parabéns, Secretário.
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Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. WilIer Hudson Pós
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis, Secretário Celso Castilho de

Souza, Luciano Baldini, Ricardo Prata, Carlos Gonçalves, Deputado
Fábio Avelar, senhoras e senhores, amigos da SEMAD, companheiros
da área ambiental: em primeiro lugar, gostaria de, rapidamente,
expressar nossa posição quanto ao exposto pelo ilustre Deputado
Marco Régis. Não há mágoa, Deputado; a polêmica na área ambiental
gera discussão, e a discussão gera o entendimento. Isso é o que
buscamos e é a posição da área ambiental.

A área ambiental inclui o desenvolvimento sustentável, social e
econômico. Essas três vertentes devem estar sempre presentes na
discussão das questões ambientais, que, realmente, sempre geram
polêmica. A questão ambiental, por si só, não pode ser fator decisivo
de empreendimentos e decisões. A questão ambiental tem de ser de
um fórum amplo, e esse tripé - desenvolvimento sustentável, social e
econômico - tem de ser o paradigma das discussões para que
possamos buscar o desenvolvimento da nossa Nação, sob pena de
criarmos os chamados grandes bolsões da área ambiental, com 100%
de preservação, circulados de miséria. E nada polui mais do que a
miséria, que não degrada só o meio ambiente, mas também a
condição moral, a condição básica de criação e mecanismo de
sustentabilidade do ser humano.

Então, Deputado, em nome da SEMAD, do IGAM e da FEAM, digo
que a Casa está de portas abertas para o senhor. Convido-o para um
café, para o senhor conhecer como se dá o processo de
licenciamento.

Minas Gerais caminha a passos largos, buscando a preservação da
área ambiental e dos recursos hídricos. Temos sido pioneiros e
exemplo para o Brasil.

Se observarmos o licenciamento ambiental, passaremos a entender
por que Minas é tão respeitada no conceito jurídico da área ambiental.
O Ministério do Meio Ambiente é dirigido pelo Dr. José Carlos
Carvalho, que investe na busca de projetos que replicam os nossos
projetos no Brasil, tanto no IGAM quanto no FEAM.

O Instituto Mineiro de Gestão das Aguas está fazendo cinco anos e
tem-se pautado pela sustentabil idade na área de recursos hídricos,
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buscando a implementação da Lei n° 3.199, que criou todo o
arcabouço jurídico de implementação da política de recursos hídricos.

Essa política é muito conhecida pelo Deputado Fábio Avelar, que
também é o autor da lei complementar à Lei n° 3.199, relativa à área
de preservação de recursos hídricos.

A partir de suas ações, Minas Gerais reflete o seu desenvolvimento
político e o seu grau de entendimento e conscientização. Essa
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, proposta pelo
Deputado Fábio Avelar e o trabalho que desenvolve na Comissão de
Meio Ambiente demonstram que estamos muito bem servidos na área
ambiental.

O relatório sobre recursos hídricos, publicado pela ONU, informa
que em 2030 haverá um quadro de estresse mundial. Se
continuarmos com essa política nas áreas de recursos hídricos e de
preservação, implementada pelo IGAM, pela FEAM, pelo IEF e pela
SEMAD, em 2030, teremos água de qualidade em quantidade. E
assino embaixo.

As ações implementadas pelo 10AM, não só na área de recursos
hídricos, mas também em alguns programas como o Agua de Minas,
que hoje monitora 242 pontos de amostragem em Minas Gerais,
demonstram a qualidade e a quantidade dessa água.

A qualidade da água ainda não é boa em algumas bacias, mas
tende a melhorar, porque estão sendo implementadas em grande
velocidade políticas de saneamento. Hoje a COPASA trata 100% do
esgoto na cidade de Ipatinga e também instala a ETE no Arrudas e no
Onça, que tratará 100% do esgoto de Belo Horizonte. Sem contar a
região do Sul do Estado. Hoje há mais de 30 empreendimentos
voltados para o tratamento de esgoto. Essa mudança de postura é
significativa.

Sabemos que a poluição dos nossos mananciais hídricos se deve à
matéria orgânica e à falta de saneamento básico. Hoje temos motivos
para pensar que em 2030 o que ocorrerá no mundo não será
observado em Minas Gerais, porque temos possibilidade de modificar
esse quadro.

Na questão do licenciamento, principalmente aquele voltado para a
área ambiental, tenho a dizer o seguinte: o que se apresenta hoje em
Minas Gerais é um quadro extremamente positivo, porque, até pelo
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próprio nome, o Estado tem a maior concentração de indústrias
voltadas para os diferentes setores, básicas, secundárias, que o
colocam numa posição de destaque nacional. O nosso licenciamento
é um dos mais restritivos do País, e, mesmo assim, a indústria ainda
busca Minas Gerais para investir. Quando digo restritivo, falo do ponto
de vista técnico, porque é possível, sim, fazer o desenvolvimento
sustentável, econômico e social. Dá para se ter empreendimentos
com responsabilidade ambiental. E isso que as indústrias têm
buscado em Minas Gerais.

A grande vertente da globalização enfoca principalmente a questão
ambiental, e os empreendedores sabem disso. Bons exemplos estão
aí, como é o caso da MBR, da CENIBRA, da USIMINAS, grandes
empresas que hoje seguem passo a passo a questão ambiental e,
muitas vezes, antecipam essa discussão. O modelo atual de muitos
dos estudos voltados para a área de recursos hídricos vem da
iniciativa privada. E as discussões têm que ser feitas passo a passo. A
questão ambiental não deve ser feita com guerra, mas com debate,
discussão e diálogo, baseados principalmente em dados técnicos, que
podem ser confirmados e reaplicados. Essa é a política ambiental de
Minas Gerais. E assim que podemos fazer, sim, um Estado melhor,
com desenvolvimento, sem problemas sociais. A questão ambiental
tem de ser vista sempre sob o ponto de vista social também.

Voltando à homenagem prestada ao IGAM, diria que esta Casa,
principalmente a Comissão de Meio Ambiente, tem uma participação
fundamental nas questões ambientais de Minas Gerais. Essa
Comissão, hoje presidida pelo Deputado José Milton, tem se mostrado
extremamente participativa nas questões de recursos hídricos e na
formação dos comitês de bacias. Minas Gerais possui 12 comitês e
hoje é o pilar da política nacional de recursos hídricos. Não se faz
política nacional de recursos hídricos sem passar por Minas Gerais.
Isso é óbvio quando observamos os grandes rios, o São Francisco, o
Jequitinhonha, o Doce, o Paraíba do Sul, que integram todo esse
manancial da chamada "caixa d'água do Brasil", que é Minas Gerais.

Mas não tenho dúvidas de que é necessário melhorar. Precisamos
ter o melhor sistema de informação, porque não se faz gestão de
recursos hídricos sem ter informação. Estamos hoje desenvolvendo
no Estado um processo global de implementação e fortalecimento dos
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comitês de bacia, pois isso é de extrema importância.

A Lei n° 13.199, que trata da política estadual de recursos hídricos,
aborda a questão de uma forma muito clara. Pela primeira vez, o
Governo abre mão dessa prerrogativa de gerenciar recursos hídricos
e transfere-a para a sociedade. E como a sociedade participa disso?
Por meio dos comitês de bacia, representados pelos poderes públicos
municipal e estadual, pelos usuários e pela sociedade civil. E o comitê
deliberando aquilo que é de interesse de sua bacia.

Esta homenagem não se destina apenas ao IGAM como instituição,
não só, vamos dizer, em reconhecimento de uma gestão, mas
principalmente aos que estão lá dentro operacionalizando todo o
trabalho. São os funcionários, os consultores que, na verdade, levam
essa bandeira para frente, conduzindo projetos, com o entusiasmo,
que observo a cada dia nesse órgão. Apesar das dificuldades, esses
funcionários nunca esmoreceram.

Hoje, no processo de análise de uma outorga no IGAM, passamos
de 150 para 40 dias ; Temos o sistema praticamente todo
informatizado. Temos o Aguas de Minas disponibilizado na Internet
com todos os dados. Poderiam indagar para quê isso. Isso é
ferramenta de gestão, de tomada de decisão e é importante.

Então, gostaria de agradecer a homenagem ao Deputado Fábio
Avelar; ao Deputado Marco Régis, sem nenhum ressentimento; a
todos da Mesa, ao nosso Procurador, ao nosso representante da
COPASA, ao nosso amigo Carlos, ao representante da CEMIG; e a
todos vocês. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Celso Castilho de Souza
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis; Deputado Fábio Avelar,

abnegado em favor da questão ambiental e promotor desta
homenagem ao IGAM e ao Dr. Wilier Hudson Pós, a quem recebemos
várias vezes, na Secretaria de Meio Ambiente, para discutir assuntos
relativos à área ambiental; meu prezado amigo Dr. Wilier Hudson Pós,
aqui homenageado; Dr. Luciano Badini, com quem temos nos
encontrado para discutir as questões do Velho Chico; Dr. Ricardo
Prata; Dr. Carlos Gonçalves; senhores servidores do sistema estadual
do meio ambiente, a quem devemos grande parte do sucesso das
ações implementadas no Estado de Minas Gerais; Deputado Adelmo
Carneiro Leão, com quem, em algumas ocasião, nos encontramos
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para discutir não só questões ambientais mas questões sociais;
telespectadores da TV Assembléia; senhoras e senhores, falar por
último, depois de algumas pessoas que conhecem bem a área
ambiental, dispensa algumas fases do nosso texto. Isso, aliás,
diminuirá o tempo da minha fala. O Dia Mundial do Meio Ambiente
passou a ser celebrado em 5 de junho, em todo o planeta, conforme
definido durante a Conferência de Estocolmo e tem o objetivo de
trazer à lembrança de todos um compromisso permanente da
sociedade: manter o meio ambiente saudável para nós e para as
gerações futuras. Este é o compromisso maior do Governo de Minas:
garantir o processo de avanço econômico em harmonia com o meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade.

Minas sempre foi e continuará sendo um Estado que preza a
democracia em todos os seus aspectos. Eu diria, inclusive, que esse
princípio norteia a ação de governo, principalmente no que se refere
ao direito do cidadão de decidir sobre o futuro ambiental de forma
segura e independente.

Por essa razão, o Governador Itamar Franco tem determinado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
empreender ações integradas, com ênfase na gestão participativa em
todas as suas áreas de atuação: água, florestas, biodiversidade e
controle das atividades potencialmente poluidoras.

Logo no início deste Governo, promulgamos a política de recursos
hídricos e fomentamos a formação de comitês de bacias, adotando
ações eficazes na incansável defesa das águas como patrimônio
público, a exemplo da notória atuação em relação à Represa de
Furnas. Sempre pensando em Minas, mas com uma visão de Brasil,
estamos também promovendo a revitalização dos cursos de água,
harmonizando as políticas florestal e de recursos hídricos.

Nesse aspecto, vale ressaltar a notável participação da Assembléia
Legislativa nas questões relacionadas com os recursos hídricos, seja
através do trabalho das Comissões Interpa riam entares das Bacias dos
Rios São Francisco e Doce, seja por intermédio de seus seminários
legislativos, entre várias outras ações. Os resultados do seminário
legislativo Aguas de Minas 1 foram utilizados para a construção da
política estadual de recursos hídricos estabelecida na Lei n° 13.199.
Refletindo a responsabilidade de acompanhar o processo de
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implementação dessa lei, a Assembléia vem realizando audiências
públicas em todo o Estado para discutir com a sociedade a gestão de
recursos hídricos, os instrumentos estabelecidos na política, os
comitês e as agências de bacias, entre outros temas. Os resultados
dessas audiências serão debatidos no seminário legislativo "Aguas de
Minas II", que, a exemplo do primeiro, certamente muitas
contribuições trará ao Executivo na sua tarefa de enfrentar os desafios
da prática de implementação da Lei n°13.199.

A SEMAD está interiorizando a política ambiental, promovendo a
municipalização do licenciamento ambiental que é firmado através de
convênios com os municípios, ou ainda por via de capacitação de
seus recursos humanos, com cursos efetuados regionalmente. Ou
seja, estamos levando de forma direta os conhecimentos do Sistema
de Meio Ambiente - SISEMA - a diversos municípios do Estado e
deles recebendo avaliações e críticas para nossa melhoria constante.

Outros programas e ações estão sendo implementados a fim de
produzir o inventário dos resíduos sólidos industriais e promover a
disposição adequada do lixo urbano. Da mesma forma, para o
controle da poluição atmosférica, já está elaborado o projeto
específico para o monitoramento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que servirá de modelo para os demais centros urbanos.
Também o programa de controle de emissões veiculares está sendo
preparado de forma a colocar o Estado de Minas em conformidade
com as decisões do CONAMA.

E importante fazer uma certa reflexão sobre as ações na área
ambiental. O meio ambiente não se traduz só em ações dentro da
Secretaria de Meio Ambiente. Foi extremamente oportuna a
manifestação do Deputado Fábio Avelar e do Presidente da FEAM e
Diretor-Geral do IGAM, Dr. WilIer Pós, sobre as ações que a COPASA
vem desenvolvendo, em relação à construção de uma série de
estações de tratamento de esgoto, em todo o Estado de Minas Gerais.
Hoje, mais de 30 delas estão sendo implantadas, e outras estão
sendo estudadas. Sem dúvida alguma, elas trarão um benefício muito
grande para nossos recursos hídricos.

O IEF, através da incansável ação de seus servidores, está
participando intensamente na preservação dos ativos ambientais do
Estado, através da implementação de programas de proteção e
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revegetação de nascentes, matas de galeria e de topo. O Sistema
Estadual de Unidades de Conservação mantém o continuado trabalho
de proteção e monitoramento de muitas áreas, especialmente em
relação às Reservas de Patrimônio Particular - RPPNs -, cujas ações
têm recebido importante contribuição do setor privado para a proteção
da biodiversidade.

Para os senhores terem uma idéia, nas últimas reuniões do
Conselho de Administração do IEF, que é o órgão que aprova a
constituição das reservas de patrimônio particular, cerca de 36 RPPN5
foram aprovadas, representando áreas que chegam a cerca de
30.000ha. Esse fato demonstra que existe uma ação muito efetiva da
sociedade em relação à contribuição para a preservação de áreas que
anteriormente estavam completamente desassistidas.

"Recentemente, foi aprovado, no Conselho de Administração do IEF,
o projeto de lei do Deputado João Batista, que dispõe sobre a nova
política florestal do Estado, trabalho este que contou, pela primeira
vez, com a participação de todos os segmentos do Estado envolvidos
na preservação de tão importante bioma."

Isso nos leva à reflexão de que, em relação à discussão da lei
florestal, pela primeira vez, houve uma participação intensa da
sociedade, dos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais e
principalmente de algumas organizações não governamentais.

A Assembléia, mais uma vez, dá prova do processo democrático de
discussão de todo e qualquer assunto de interesse da sociedade,
convocando-a para a discussão neste Plenário.

Além desses enfoques setoriais, estamos promovendo a
harmonização dos processos autorizativos, por meio de projeto que
permitirá a integração dos processos da FEAM, do 10AM e do IEF.
Dessa forma, buscamos facilitar a vida do empreendedor, aumentar a
transparência do processo e permitir maior participação da sociedade
nos mecanismos de tomada de decisão governamental.

Neste momento em que se comemora o Dia Mundial do Meio
Ambiente neste Plenário, não poderíamos deixar de mencionar que
este é o Ano Internacional das Montanhas. Como a história sempre
mostrou, Minas se mantém na vanguarda da política ambiental
brasileira, servindo de exemplo para outros Estados da Federação,
dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Esse é,
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portanto, o nosso grande desafio. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa
O locutor - O Presidente da Mesa, Deputado Marco Régis, fará a

entrega, ao Diretor-Geral do IGAM, de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "O Dia Mundial do Meio
Ambiente é uma oportunidade para lembrarmos a importância da
preservação do nosso capital ecológico. Precisamos estar todos
permanentemente comprometidos com a manutenção do nosso
ecossistema, aprendendo a compreendê-lo e respeitá-lo, pois dele
depende a própria sobrevivência do homem sobre a Terra. A
homenagem do Poder Legislativo Estadual ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, representado nesta ocasião pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas - IGAM. Deputado Antônio Júlio, Presidente".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que ensejou esta reunião, para juntos entregarmos a
placa.

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades presentes, especialmente aos convidados do Plenário,
àqueles que labutam nas instituições governamentais e não
governamentais de meio ambiente; aos assessores parlamentares.
Faço um agradecimento especial aos Deputados que participaram da
reunião, Márcio Kangussu, João Paulo, Adelmo Carneiro Leão e José
Henrique; à delegação da União de Prefeitos da Bahia, que aqui foi
conduzida pelo Dr. Tadeu Mendonça, assessor da Associação Mineira
dos Municípios - AMM. Quero deixar meu abraço especial ao Geraldo,
- tive a grata satisfação de saber que é Chefe de Gabinete do Dr.
WilIer; e um agradecimento especial ao Dr. Odair, que representa a
Sociedade Mineira de Engenheiros, nosso companheiro de andanças
nas reuniões preparatórias para o Seminário Aguas de Minas II.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 20/6/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Miguel Martini, notificando o falecimento da Sra. Maria
José dos Anjos, ocorrido em 15/6/2002, em Brasília, DF. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Olímpio Fernandes Neto, ocorrido em 14/6/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 166 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 17/6/2002
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Marco Régis

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Durval
Angelo - Palavras do Sr. João Diniz Pinto Júnior - Apresentação
musical - Entrega de placas - Palavras do Sr. Aloysio Dias Duarte -
Lançamento e entrega de livro - Execução do Hino do IPSEMG -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton

Vilela - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Durval Angelo - Marco Régis - Maria Olivia - Rogério Correia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 20h1 5min, 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 Durval Angelo, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Desembargador Tibagy Salles, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Gudesteu Sampaio:
João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; Marcelo Barroso,
representando a Procuradora-Geral do Estado, Dra. Carmen Lúcia;
José Augusto Braga, Secretário-Geral do IPSEMG, e Deputado Durval
Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Srs. Wilson

Júnior, Vereador à Câmara Municipal de João Monlevade e Agente
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Regional do IPSEMG; Hugo Marcondes dos Reis Júnior,
Procurador-Geral do IPSEMG; Jairo Carvalhais Câmara, Presidente
da Academia Mineira de Medicina; Marco Antônio Carneiro Cavalcanti,
Coordenador Regional do DER-MG; Ildeu Andrade, Gerente-Geral da
Caixa Econômica Federal; Sra. Célia Maria, Gerente da Caixa
Econômica Federal; Eng. José Maria Gomes, Presidente da COHAB-
MG; Cap. BM Reginaldo Silva Barbosa; 3 0-Sarg. BM Elton Tadeu
Resende; Sra. Maria Nunes Pires, Gerente do Banco ltaú; Srs. Paulo
Ribas Chaves, Superintendente Comercial de Previdência do Banco
ltaú; Joaquim Alves de Araújo Filho, Superintendente do Banco ltaú;
Gilberto Haroldo Dias, Gerente do Banco ltaú; Arlindo Aires,
Presidente da Associação dos Aposentados do IPSEMG, e Maurício
José de Carvalho, Diretor da Presidência do IPSEMG, na pessoa de
quem saudamos os demais membros da diretoria e todos os
funcionários do IPSEMG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
pelos seus 90 anos de criação.

Execução do Hino Nacional
O louctor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será interpretado pelo Coral do IPSEMG, sob a regência de
Karina Haddad.

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

Exmo. Sr. Desembargador Tibagy Salles, Sr. João Diniz, Dr. Marcelo
Barroso, Prof. José Augusto Braga, companheiro Deputado Durval
Angelo, o Presidente Antônio Júlio, não podendo comparecer por já
ter outros compromissos a serem cumpridos, concedeu-me a honra de
presidir esta reunião especial e solicitou-me que fizesse em seu nome
pronunciamento do qual passo a fazer a leitura.

Esta reunião especial comemorativa dos 90 anos do IPSEMG, que
se realiza por iniciativa do nobre Deputado Durval Angelo, com amplo
apoio parlamentar, coincide com o momento histórico da criação de
uma nova Previdência em Minas Gerais.

Vivemos, nos últimos tempos, nesta Casa, uma intensa atividade
legislativa, com ampla participação dos Deputados, de Secretários de
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Estado, da alta direção do IPSEMG, dos técnicos dos Poderes
Executivo e Legislativo e com ativa presença dos servidores públicos
e de suas entidades representativas. Todo esse esforço conjugado
resultou na aprovação da Lei Complementar n° 64, promulgada pelo
Governador Itamar Franco no dia 25/3/2002.

Minas Gerais conta hoje, portanto, com um regime próprio de
previdência e assistência dos servidores públicos, e essa mudança
coincide com as comemorações, este ano, dos 90 anos da pioneira
Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos de Minas Gerais, criada
em 1912, pela Lei n°588.

Na abertura desta reunião, em que caberá ao Deputado Durval
Angelo pronunciar a saudação oficial do Poder Legislativo ao
IPSEMG, esta Presidência deseja expressar seu agradecimento a
todos aqueles que deram sua inestimável contribuição à elaboração
do projeto de lei complementar aprovado por esta Casa. Esse trabalho
conjunto possibilitou, sem dúvida, importantes avanços na
regulamentação do sistema de previdência do Estado, e essa
mudança está em plena sintonia com a missão institucional do
IPSEMG, com seu papel de promover a preservação da saúde e a
assistência previdenciária, de maneira compatível com as
transformações sociais, econômicas e políticas.

Uma dessas transformações decorreu da introdução do conceito de
seguridade social nos arts. 194 a 204 da Constituição Federal,
incluindo a previdência social, a assistência e a saúde em seu
contexto. A seguridade social, bem sabemos, é um conceito amplo,
que engloba o conjunto das políticas que asseguram a proteção social
do indivíduo. No caso do serviço público, na verdade, como já foi
analisado várias vezes, nunca houve uma visão de previdência, de
proteção ao servidor, em estrito senso. Ela sempre foi considerada
mera extensão da política de pessoal.

Em Minas, com a atuação do IPSEMG, os princípios da seguridade
social foram observados com a organização de um regime próprio de
previdência. Agora, gestores públicos, políticos e técnicos respondem
à exigência de organizar um regime previdenciário com base em
critérios atuariais e financeiros e de caráter contributivo.

A modernização desse órgão facilita muito, é claro, a implementação
do novo sistema previdenciário. Hoje, sob a gestão do Presidente
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João Diniz Pinto Júnior, o IPSEMG desenvolve um programa de
gestão para obtenção de resultados, com o objetivo de assegurar
serviços de qualidade e humanização do atendimento. Em dezembro
passado, o Instituto realizou um evento para comemorar, justamente,
a obtenção do Certificado ISO-9002 e estabeleceu, como grandes
metas para este ano, a criação do comité permanente de gestão e o
treinamento dos profissionais alocados nesse órgão, além do
prosseguimento dos trabalhos do programa de gestão para obtenção
de resultados.

Unem-se, pois, nesta reunião especial, o passado, o presente e a
projeção do futuro do IPSEMG. Lembramos que os seus 90 anos de
existência foram importantes para que hoje sua Presidência possa
afirmar em alto e bom som: "O IPSEMG orgulha-se de ser hoje um
instituto de seguridade social, que cumpre suas finalidades
fundamentais: prestar assistência previdenciária, inclusive a
assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica, a seus
beneficiários". Agora, o Instituto assume a responsabilidade maior na
proposta de condução do novo sistema de previdência do Estado,
com a participação dos servidores em sua gestão, por intermédio do
Conselho Administrativo e Fiscal do Fundo de Previdência do Estado.

Esse desafio, temos certeza, será vencido com o trabalho e a
competência deste grande patrimônio público de Minas Gerais que é o
próprio IPSEMG. Parabéns.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Companheiro Deputado Rogério Correia, Exmo. Sr. Desembargador

Tibagy Salles, Sr. João Diniz Pinto Júnior, Dr. Marcelo Barroso, Prof.
José Augusto Braga, Cel. José Maria, demais autoridades presentes,
funcionários e pensionistas do IPSEMG, senhoras e senhores, muito
boa noite. Há dois anos, estive neste Plenário para comemorar com
todos vocês os 88 anos do IPSEMG. Hoje, faço-o novamente quando
homenageamos o Instituto em seus 90 anos de criação, porém com
sentimento de alegria ainda maior, por causa das conquistas
garantidas na aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 48,
atualmente Lei Complementar n° 64 de 2002, sobre as quais falarei
em breve.

Recordemos, antes, um pouco da história mundial. Foi no ano de
1883, na Alemanha, no período de explosão da indústria e do
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socialismo, que surgiu o primeiro sistema estruturado de
seguridade social. Era a forma encontrada para aliviar as tensões
provocadas pelas reivindicações dos trabalhadores, inclusive crianças,
mulheres e idosos, espoliados de seus direitos mínimos. No Brasil, o
mesmo fato só ocorreu em 1888, quando da regulamentação do
direito à aposentadoria dos empregados dos correios e criação da
Caixa de Socorros em cada estrada de ferro do Império. Mas aqui,
nestas nossas montanhas, a concretização de tal idéia ocorreu com a
fundação da Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos de Minas
Gerais, em 6/9/12, pela Lei n° 588. Conforme previsto em seu
estatuto, a entidade contribuiria para a melhoria da qualidade de vida
dos seus beneficiários, de acordo com os princípios da seguridade
social, promovendo a preservação da saúde e da assistência
previdenciária.

Os ares e a amplitude dos belos horizontes da nova sede da Capital
de Minas Gerais, transferida de Mariana em dezembro de 1897,
serviriam de inspiração para todo o trabalho precursor do IPSEMG,
que se antecipou, na concessão de pensões e assistência médica, às
garantias que só iriam contemplar todos os trabalhadores brasileiros
na década de 30, com a Consolidação das Leis do Trabalho.

Já nos idos de 1924, a Caixa Beneficente passou a oferecer aos
segurados a assistência médica, financeira, médico-ambu lato rial e
odontológica, quando de sua transformação, através do Decreto n°
6.600, para Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O
Decreto-Lei n° 1.416, de 26111/45, período pós-guerra mundial,
transformou o órgão em Instituto da Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais, estabelecendo a pensão à família do servidor
falecido, aposentadoria por invalidez aos operários estaduais e dos
municípios conveniados, assistência médico-hospitalar e odontológica
integral, bem como a autorização para construção do Hospital de
Base da Previdência, efetivado em 1971.

Mas, se a Revolução Industrial foi a mola propulsora da doutrina
social-previdenciária mundo afora, a política neoliberal de alguns
governos, para melhor dizê-lo, desgorvernos, tem provocado
profundas retaliações em nossa seguridade social. O Poder Executivo
da União, ao lançar o projeto de reforma do Estado, quis a sua
privatização. Cogitou-se, para tal finalidade, numa estratégia simples:
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sucatear os institutos de previdência estaduais e municipais,
subtraindo-lhes a autonomia financeira para depois colocá-los à
venda. Felizmente, em Minas Gerais, a idéia ficou apenas no papel.
Lideranças do funcionalismo formaram a Frente contra a Destruição
do Serviço Público, com o objetivo principal de impedir a privatização
do IPSEMG. Dessa Frente fazia parte o companheiro Júnior, na
coordenação, e o companheiro José Braga. Já bastavam os
problemas causados ao instituto pelos governantes que, de passagem
no Palácio da Liberdade, retiveram suas receitas, incorporadas ao
caixa único do Estado e destinadas, muitas vezes, à cobertura de
despesas espúrias. Não fosse a tenacidade de sua atual diretoria, que
pôde contar com o apoio incondicional de seus funcionários e
conveniados, para o enfrentamento das conseqüências dessa crise, o
IPSEMG teria sido extinto e não possuiria, hoje, cerca de 2 milhões de
beneficiários. E bom lembrar que, somente no Governo Eduardo
Azeredo, a dívida de contribuição recolhida dos servidores e não
repassada aos cofres do IPSEMG chega a R$1.800.000.000,00.

Como eram recursos de servidores, ou seja, nossos recursos, isso
com toda certeza seria apropriação indébita. Não podemos ter
memória curta, quando vemos a propaganda eleitoral na televisão e
toda a demagogia que foi feita. Nós, que amamos o IPSEMG e
queremos o seu crescimento não podemos nos esquecer de que o
que esse Governo fez foi totalmente ao contrário ao que estão
dizendo agora. O objetivo claro era a privatização. Mas, hoje, o
IPSEMG está presente em 668 municípios, através de unidades
próprias e profissionais credenciadas, com 25 centros regionais, 59
agências e 126 postos de atendimento conveniados com Prefeituras.
Sua rede de profissionais e serviços oferecidos no interior abrange
181 hospitais, 381 laboratórios, 22 clínicas, 3.692 dentistas e 2.948
médicos. Para se ter uma noção de seu alcance social, o órgão
atende a 40 mil pensionistas. Estão localizados em Belo Horizonte sua
sede administrativa, o Hospital Governador Israel Pinheiro, no qual
nasceram três filhos meus, a Superintendência Odontológica e o
Ambulatório Médico Dr. Dano de Faria Tavares.

Diante de todos esses dados, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais não poderia se calar e, por isso, trabalhou durante
quatro meses para a aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
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48. A polêmica que se instaurou até sua redação final foi
responsável pela mobilização de várias classes de trabalhadores,
inclusive inativos e pensionistas, que, ao final, tiveram garantidos por
lei seus direitos. Valho-me, então, de uma pequena história para
ilustrar a persistência dos servidores públicos de Minas Gerais durante
a tramitação do projeto nesta Casa. A história de uma carpa japonesa,
mais conhecida como 'koi', que tem a capacidade natural de crescer
de acordo com o tamanho de seu ambiente. Assim, num pequeno
tanque, ela geralmente não passa de 5cm ou 7cm, mas pode atingir
três, quatro, até dez vezes esse comprimento, se for colocada num
lago. Da mesma maneira, as pessoas têm a tendência de crescer de
acordo com o ambiente que as cerca. Só que, neste caso, não
estamos falando de características físicas, mas de desenvolvimento
emocional, espiritual e intelectual. Enquanto a carpa é obrigada, para
seu próprio bem, a aceitar os limites de seu mundo, estamos livres
para estabelecer as fronteiras de nossos sonhos. Se somos um peixe
maior que o tanque em que fomos criados, em vez de nos adaptarmos
a ele, devíamos buscar o oceano, mesmo que a adaptação inicial seja
desconfortável e dolorosa.

Este é o grande desafio da nova lei, já em vigor em Minas Gerais:
mostrar que o IPSEMG é capaz de nadar para essas águas mais
profundas, de alçar vôos mais longos. Não foram poucas as lutas que
a atual Diretoria do IPSEMG tem enfrentado desde o início de sua
gestão. Em 1998, o instituto não possuía nem mesmo credibilidade
junto aos seus conveniados, tão grandes eram os prejuízos causados
pela retenção de suas receitas pelo Estado.

Em muitos municípios, vários profissionais não queriam mais
estabelecer convênio com o IPSEMG, porque havia caso de atraso de
seis a oito meses; sem falar na situação de muitos fornecedores no
ano de 1998, que também não recebiam há vários meses o que
forneciam ao IPSEMG. O enfraquecimento da representatividade dos
servidores em sua estrutura organizacional era uma constante.
Constatamos, durante o Governo Eduardo Azeredo, como era difícil
fazer a luta e a organização sindical. Infelizmente, alguns não se
lembram disso e, ao jogar fora a água suja da bacia, corre-se o risco,
Júnior e Braga, de jogar também crianças.

Cogitou-se, e todos podemos recordar, sobre a hipótese de sua
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extinção. Felizmente, porém, ainda existiam na entidade algumas
"carpas", permitam-me a comparação, estimados Júnior, Braga,
demais membros da diretoria e, principalmente, funcionários, que não
aceitaram tal situação e ousaram nadar para além dos limites
impostos. Organizaram-se e, na soma de seus esforços, conseguiram
vencer inúmeros obstáculos. A adaptação inicial não foi fácil, pois
houve quem os criticasse. Mas vocês, meus caros, estavam decididos
a nadar em oceanos, em águas mais profundas. Resistiram e estão
seguindo em frente. Implantaram o programa IPSEMG-Família,
voltado exclusivamente para a humanização do atendimento e para a
promoção da saúde, diminuindo o espaço entre a instituição e o
conveniado, garantindo disponibilidade dos serviços com alto valor
agregado, segurança, credibilidade, confiabilidade e presteza.
Elaboraram um projeto para o aumento de leitos, inclusive no CTI do
Hospital Governador Israel Pinheiro, que em breve terá suas obras
iniciadas. E, finalmente, para não ficar citando exemplos a noite
inteira, conquistaram a aprovação da Lei Complementar n° 64, de
18/5/02, que, entre tantas conquistas asseguradas e no paradigma do
Estado democrático de direito, efetivou a representatividade de
classes sociais na gestão do sistema previdenciário, quando da
criação de dois conselhos, um administrativo e outro fiscal, ambos
democráticos e paritários, para ajudarem na gestão do instituto.

Diante de tudo isso, poderíamos, nesta noite de celebração dos 90
anos do IPSEMO, lembrarmo-nos de Fernando Pessoa, que, ao falar
das conquistas de Portugal, diz das salgadas águas do mar,
ressaltando que, com toda certeza, muito daquele sal foram lágrimas
de Portugal. Poderíamos dizer também que foram lágrimas de povos
conquistados, como os negros e índios. Fernando Pessoa termina
esse poema, de forma magistral, com um verso dos mais significativos
e antológicos da língua portuguesa: "Tudo vale a pena se a alma não
é pequena".

Com toda certeza, a direção atual do instituto e os servidores que
nele crêem como instrumento de política pública têm alma grande, e
precisamos destacá-la. Vale a pena continuar essa luta, por causa da
grandeza da alma de todos vocês, da grandeza da história dos
servidores públicos de Minas e, por fim, da grandeza do Júnior, do
Braga, de todos os membros da diretoria que sabem ser possível
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sonhar e concretizar esse sonho. Hoje, os que estão à frente do
IPSEMG têm grande alma e sabem compreender a importância de
cada momento. Que esses 90 anos sejam um marco para podermos
viver mais 90 com a qualidade do serviço e a garantia do espaço
público, que, cada vez mais, tem de ser conquistado como uma
questão fundamental para a democracia no País. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Diniz Pinto Júnior
Deputado Marco Régis, Desembargador Tibagy Salies, Deputado

Durval Angelo, Dr. Marcelo Barroso, Prof. Braga, meu colega de
direção, autoridades, colegas servidores do IPSEMG, senhoras e
senhores, estamos na era da globalização. E preciso embarcar com
urgência no trem que nos levará para o Primeiro Mundo.

Com essa argumentação, os burocratas do Governo Federal
justificavam a necessidade de promover a reforma do Estado, durante
o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
alicerçada na privatização, na redução drástica dos investimentos na
área social e na diminuição do tamanho do Estado, que deveria ser
mínimo, não no sentido da eficiência ou eficácia, mas da diminuição
das suas responsabilidades sociais.

Nessa cartilha neoliberal, os servidores públicos foram
transformados no vilão do déficit das contas públicas e da Previdência
Social.

A reformulação do sistema de seguridade social também inseriu-se
no contexto de ajuste do modelo neoliberal, que, ao implantar a
ditadura da minoria e colocar obstáculos ao desenvolvimento pleno da
democracia, à distribuição de renda e à melhoria da qualidade de vida,
impôs uma política de destruição do serviço público em todos os
níveis, comprometendo os direitos trabalhistas e as garantias sociais e
desmontando os instrumentos de regulação da atividade econômica.

As conseqüências todos assistimos: exclusão social, desemprego,
racionamento de energia, seguro-apagão, informalidade do mercado
de trabalho, desnacionalização da economia e outras.

Minas Gerais, ao contrário, não se curvou diante de tantos
desmandos e imposições federais, vislumbrando a construção de um
Estado que alavancasse o crescimento econômico e, como resultado,
promovesse a inclusão social, por meio da implantação de políticas
públicas sociais.
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No caso específico da previdência estadual, Minas garantiu, a

partir do questionamento judicial dos pontos inconstitucionais da
reforma federal, o direito de definir junto com os servidores públicos o
melhor sistema de previdência, ou seja, aquele capaz de possibilitar o
exercício pleno do conceito de seguridade social.

E nesse contexto que, ao completar 90 anos, o IPSEMG renasce,
com o apoio do Governador Itamar Franco, e resgata efetivamente a
sua missão institucional, transformando-se no maior salário indireto
dos servidores públicos.

De fato, em matéria de previdência e assistência social, Minas
Gerais ocupa posição de vanguarda no cenário nacional desde 1912,
quando, através da Lei n° 588, de 6 de setembro, foi criada a Caixa
Beneficente dos Funcionários Públicos de Minas Gerais, com a
finalidade de prestar benefícios ao funcionário público inválido e aos
dependentes do falecido, mediante a implantação de um pecúlio, com
recursos provenientes do desconto de um dia de vencimento de cada
sócio.

A partir desse marco institucional, a história do IPSEMG, nestes 90
anos, revela a evolução gradativa do conceito de seguridade social
em Minas Gerais, traduzida na busca contínua pela proteção ao
homem e à sua família, garantindo-lhes a integridade física, liberdade
• continuidade das rendas indispensáveis ao bem-estar social.

Já em 1914, foi instituída a pensão por morte como parcela mensal,
• em 1916, o auxílio-funeral, ambos benefícios de amparo à família do
segurado falecido.

Com a remodelação da Caixa Beneficente, em 1924, sob nova
denominação - Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
-, houve a ampliação de suas finalidades, sendo proporcionada nova
modalidade de auxílios financeiros e a formação de uma cooperativa
composta por armazéns, alfaiataria e farmácia e, ainda, a prestação
de assistência médica e dentária.

A área de seguros foi instituída em 1932, através da cadeira de
seguros contra fogo, seguindo o mesmo processo das companhias de
seguros. Nessa trajetória, em 1951 regulamentou-se, pela Lei n° 831,
sancionada por Juscelino Kubitschek de Oliveira, o auxílio-natalidade
ao contribuinte obrigatório do IPSEMG.

A alteração de nomenclatura para o que é atualmente - Instituto de
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Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
ocorreu em 1945, passando a instituição, nove anos depois, a reger-
se por lei orgânica própria, tornando-se, de fato e direito, uma
entidade de direito público com personalidade jurídica, administrativa
e financeira.
Nessa época, ao final da década de 50, teve início a

descentralização do atendimento do IPSEMG, com a criação da
Agência Regional de Sarbacena, em 1958, e, já na década de 60, as
agências de São João dei-Rei, Ubá, Carangola, Montes Claros,
Uberaba e Uberlândia. Progressivamente, nas décadas seguintes,
outras 76 agências regionais foram criadas, numa preocupação
constante em levar o atendimento do IPSEMG aos segurados do
extenso interior mineiro.

Na área assistencial, a construção do Hospital Governador Israel
Pinheiro, inaugurado em 1971, foi um importante marco na melhoria
do atendimento ao público alvo do IPSEMG, estimado em 600 mil
beneficiários, àquela época. Além do atendimento em unidades
próprias, com o crescimento dos beneficiários do instituto, foi
proporcionado o atendimento por meio de sólida e abrangente rede
credenciada de saúde, hoje disponível em 687 municípios mineiros.

Para consolidar sua ação, o IPSEMG trabalha como prestador de
bons serviços, buscando o respeito e alternativas na oferta de
atendimento assistencial ao significativo universo de
aproximadamente 1.800.000 de beneficiários. Diante dessa realidade,
torna-se imperiosa a necessidade de mudança do modelo de
assistência e atenção à saúde.

Nessa perspectiva, implantou-se o programa IPSEMG-Família em
1999, voltado para identificar as demandas dos servidores públicos a
partir de indicadores epidemiológicos e sociais. O programa orienta-se
para a busca ativa, para a demanda espontânea, emergencial e,
principalmente, para melhoria da qualidade de vida pela introdução de
um novo paradigma: a promoção da saúde.

Essa nova proposta de saúde coletiva vem sendo desenvolvida em
vários países do mundo, com resultados concretos, constituindo-se
em orientação da OMS. E tem como característica marcante a
sistematização das informações epidemiológicas e geodemográficas,
que, disponíveis a tempo de serem aproveitadas, possibilitam a
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antecipação às doenças e, quando essas são inevitáveis, a
realização de um diagnóstico precoce, permitindo a cura e reduzindo
os custos do tratamento. Além disso, disciplina a porta de entrada do
sistema, única forma de garantia de atendimento dos segurados e
seus dependentes.

Acreditando nessa nova filosofia de atendimento assistencial, o
IPSEMG, em parceria com o CNPq vem desenvolvendo pesquisas na
área de atenção primária à saúde, envolvendo três frentes: o
Tratamento de Banco de Dados Epidemiológico de Grande Porte
(Data Warehouse), a Validação do Instrumento de Vigilância à Saúde
(ficha de saúde) e o Desenvolvimento Multiprofissional Contínuo por
via da web para as equipes do Programa IPSEMG-Família.

Por outro lado, trabalhando com os conceitos de satisfação dos
clientes, qualidade e humanização do atendimento, o IPSEMG baseia
suas ações na busca de resultados, tratando cientificamente os
problemas, o que contribui para a melhoria dos serviços oferecidos
nas áreas de saúde e previdência.

A qualidade, compromisso de quem presta serviços e direito do
cidadão comum, no IPSEMG, constitui um programa de gestão, que,
implantado desde 1999, resultou, entre outras conquistas, em
certificação pela norma ISO 9002 do Serviço de Patologia Clínica, do
Serviço de Hemodiálise do Hospital Governador Israel Pinheiro e da
Concessão de Benefícios Previdenciários, motivo de grande orgulho
para todos nós, servidores públicos.

O saneamento financeiro do IPSEMG constitui outra importante
conquista proporcionada pelo compromisso do Governador Itamar
Franco com o fortalecimento do instituto. As contribuições
previdenciárias repassadas regularmente, a despeito das dificuldades
enfrentadas pelo Tesouro Estadual, propiciaram uma expressiva
receita de R$1.900.000.000,00, no período de 1999 a dezembro de
2001.

Tal fato levou o IPSEMG a sair de uma situação deficitária em
R$135.000.000,00 em 1998 para um resultado de superávit financeiro,
em 2000 e 2001, de R$57.500.000,00 e R$24.600.000,00,
respectivamente.

Essa arrecadação, além de possibilitar a reconstituição das reservas
técnicas do IPSEMG, garantiu a expansão das atividades finalísticas,
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a atualização das pensões, o pagamento em dia dos prestadores
de serviços e dos fornecedores. Proporcionou, ainda, a implantação
de projetos de modernização tecnológica e melhoria da infra-estrutura
das diversas unidades, além da valorização dos seus servidores,
estes, sim, os grandes responsáveis pelo resgate do instituto, uma vez
que, com dedicação e responsabilidade, demonstraram ser possível a
construção de um serviço público de qualidade.

O benefício mensal das 40 mil pensionistas do instituto foi garantido,
apesar das atualizações impostas judicialmente e sem custeio
correspondente até maio de 2000, que resultaram em um dispêndio
anual da ordem de R$378.900.000,00 no último exercício, 62,5%
superior, se comparada a 1998.

Entretanto, ao contrário do que se pode imaginar, o substancial
aumento dos recursos alocados na área de previdência não
prejudicou as demais atividades do IPSEMG, diante da racionalidade
implantada na utilização das dotações orçamentárias.

A área da saúde experimentou uma expressiva expansão: houve
investimento de R$220.000.000,00 em 2001 contra R$151.000.000,00
em 1998, significando um incremento de 45%. A produtividade desse
segmento institucional evidencia a concessão de 9,6 milhões de
procedimentos, revelando um crescimento de 28% em comparação a
1998, o que significa mais 2 milhões de procedimentos na área da
saúde concedidos aos servidores públicos e seus dependentes no
último ano.

Por outro lado, ressalte-se o salto de qualidade do atendimento
proporcionado pelas atuais 90 equipes do IPSEMG-Família que levam
a promoção da saúde personalizada a uma população de 328 mil
beneficiários do programa, distribuídos em 28 municípios de Minas
Gerais.

Complementarmente a essas ações, evidenciando a preocupação
do IPSEMG em proporcionar um atendimento integral à saúde do
servidor, foram inauguradas sete drogarias em cidades-pólo de Minas,
e foi preparado o lançamento do Programa Qualidade de Vida, a ser
realizado no Hotel da Previdência, em Araxá, já aprovado pelo
Governador Itamar Franco.

Vale, ainda, citar dois importantes projetos assistenciais em curso no
IPSEMG, referentes à construção de 48 leitos de tratamento intensivo
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no Hospital Governador Israel Pinheiro e à mudança do
Ambulatório Médico para instalações que proporcionarão melhor
atendimento ao beneficiário do instituto, a serem concluídos ainda
neste ano; em seguida, será construída a terceira torre do Hospital
Governador Israel Pinheiro, com mais de 12 andares.

Dessa forma, o hospital estará dando mais um passo fundamental
na sua concretização como entidade nosocomial referência no serviço
público estadual, que, ao dispor, em breve, de um amplo e moderno
Centro de Tratamento Intensivo, estará contribuindo para a redução
dos custos com serviços de terceiros e para a alocação mais eficiente
de recursos públicos, o que tem incomodado alguns prestadores de
serviços na área privada de saúde.

Os resultados alcançados pelo IPSEMG, devidamente divulgados
para o público por meio do Programa de Gestão à Vista das diversas
unidades, evidenciam que o instituto mudou, e mudou para melhor,
demonstrando que é possível trabalhar com compromisso e
profissionalismo no serviço público. E, nesse trabalho de
reconstrução, fundamental papel foi desempenhado pelo Governador
Itamar Franco, que, primeiro, confiou a administração do instituto aos
legítimos representantes dos servidores públicos; depois, por meio de
um apoio sistemático nesses três anos e meio, dotou o IPSEMG de
recursos financeiros suficientes, adequado quadro de recursos
humanos - são 1.400 novos servidores concursados - e sancionou
uma nova legislação previdenciária, consolidando a missão
institucional do IPSEMG.

Com essa nova lei, Minas Gerais, com certeza, foi colocada na
vanguarda da seguridade social no País, pois acolhe todos os
servidores em seu programa, garante o equilíbrio financeiro-atuarial
do sistema, proporciona atendimento integral à saúde do servidor
público e seus dependentes e, ainda, criou dois importantes
Conselhos - Administração e Fiscal -, para a efetiva participação dos
servidores e transparência de todas as ações e investimentos
realizados.

Na aprovação da nova legislação do sistema previdenciário dos
servidores públicos estaduais, cabe destacar o acolhimento e o
envolvimento dos parlamentares desta Casa Legislativa à proposta
enviada pelo Executivo, cujo trabalho exemplar, com a participação de
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todos, garantiu uma seguridade social digna de todos os servidores
públicos do Estado, a qual só poderá ser modificada com a permissão
desses servidores, por consulta em plebiscito.

E com muita satisfação que hoje podemos afirmar que, ao completar
90 anos, o IPSEMG é uma sólida autarquia que trabalha com a
participação dos servidores, para proporcionar o sagrado e
indispensável direito ao bem-estar de todos os outros servidores
públicos de Minas Gerais.

Finalmente, queremos registrar o nosso agradecimento a esta Casa
Legislativa, com uma saudação especial ao Deputado Durval Angelo,
que nos dá oportunidade de iniciar as comemorações dos 90 anos do
IPSEMG junto dos servidores públicos, o que muito nos honra a todos,
e, principalmente, à luta e ao trabalho com compromisso e seriedade
dos servidores do IPSEMG, que permitiram que o instituto se renove
aos 90 anos. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral do IPSEMG,

que interpretará as seguintes músicas: "Nossa Senhora" e "Amigos
para Sempre".

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

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Sr. Presidente
fará a entrega ao Sr. João Diniz Pinto Júnior de placa alusiva a esta
homenagem.

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - A placa que ora
entregaremos ao Presidente do IPSEMG tem os seguintes dizeres:
"Dedicação, profissionalismo, ética e humanidade são princípios que,
há 90 anos, vêm beneficiando a população mineira. A homenagem do
Poder Legislativo Estadual ao Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - pelo seu significativo trabalho
na área da saúde. Belo Horizonte, 17 de junho de 2002. Deputado
Antônio Júlio, Presidente". Gostaríamos de convidar o Deputado
Durval Angelo, autor do requerimento que ensejou esta reunião, para
compartilhar desta entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - O Deputado Durval Angelo fará a entrega ao Prof. José

Augusto Braga de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
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dizeres: "Estimado Prof. José Augusto Braga, 'somente o amor e a
fé nos dão o sentido exato da vida e nos indicam o caminho certo a
seguir'. A homenagem do Deputado Durval Angelo, quando da
comemoração dos 90 anos de criação do IPSEMG, pela relevância de
seus serviços e dedicação à instituição e aos servidores. Belo
Horizonte, 17 dejunho de 2002".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Neste momento, o Sr. João Diniz Finto Júnior fará a

entrega de placas em homenagem a duas servidoras do IPSEMG.
São elas a servidora Geromira Martins Abreu e a Sra. Teresinha da
Conceição. Solicitamos às duas que compareçam aqui, à frente, local
de condecorações.

A placa que será entregue à Sra. Geromira Martins Abreu traz os
seguintes dizeres: "Estimada Geromira Martins Abreu, 'doar-se é
encontrar nossa felicidade na felicidade dos outros'. Em
reconhecimento a seu amor e a sua competência no exercício
primoroso de suas atividades profissionais, a homenagem da
Presidência e dos funcionários do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, quando da
solenidade de comemoração dos 90 anos de sua criação, requerida
pelo Deputado Durval Angelo. Belo Horizonte, 17 de junho de 2002".

O locutor - A placa destinada à Sra. Terezinha traz os seguintes
dizeres: "Estimada Terezinha da Conceição, 'tal como a chuva caída
fecunda a terra, no estio, para fecundar a vida, o trabalho se inventou'.
A homenagem da Presidência e dos funcionários do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,
quando da solenidade de comemoração dos 90 anos de sua criação,
requerida pelo Deputado Estadual Durval Angelo, em reconhecimento
a seu carinho e dedicação incomensuráveis no desempenho das
atividades profissionais. Belo Horizonte, 17 de junho de 2002".

- Procede-se à entrega de placas.
Palavras do Sr. Aloysio Dias Duarte

Exmos. Srs. Deputados Marco Régis e Durval Angelo, Sr. João Diniz
Pinto Júnior, Prof. José Augusto Braga, Desembargador Tibagy
Sailes, Procurador Marcelo Barroso, meus colegas presentes, o
IPSEMG está lançando, nesta reunião solene, o livro "O Novo Regime
Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos
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do Estado de Minas Gerais", com comentários sobre a Lei
Complementar n° 64, de 25/3/2002.

Importante ressaltar, nesta oportunidade, que o ilustre Governador
Itamar Franco vem cumprindo seus compromissos com o
funcionalismo público estadual, especialmente no que se refere à
previdência dos servidores públicos do Estado. Pela primeira vez na
história do Instituto, sua diretoria está composta exclusivamente de
servidores públicos estaduais, tendo, como Presidente, João Diniz
Pinto Júnior, nosso colega; como Diretor de Previdência, Maurício
José de Carvalho; como Diretor de Saúde, Roberto José Bittencourt e,
como Secretário-Geral, o nosso caro amigo Prof. José Augusto Braga,
nomeados pelo Governador Itamar Franco.

No inicio do seu Governo, o Governador Itamar Franco criou o
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI -, com a Lei n° 13.414, de
1999, o qual é composto de 12 membros, sendo 6 representantes dos
segurados. Ainda em 1999, com o Decreto n°40.614, regulamentou o
Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI -, composto
exclusivamente de servidores públicos estaduais. Em dezembro de
1999, promulgou a Lei Estadual n° 13.404, oriunda de projeto de sua
autoria, que deu autonomia financeira ao IPSEMG para arrecadar
diretamente suas contribuições. E, em janeiro de 2000, sancionou a
Lei n° 13.455, também oriunda de proposição de sua autoria, que
estabele condições para o IPSEMG garantir pensão integral para
todos os dependentes dos seus segurados.

Ainda em janeiro de 2000, com a Lei Estadual n° 13.441, também
resultante de projeto de sua autoria, o Governador Itamar Franco
concedeu a todos os servidores inativos isenção total da contribuição
de 3,5%, que vinha sendo paga para custeio da aposentadoria e fora
criada pela Lei n°12.278, de 1996. Com o Decreto n°41.094, de junho
de 2000, concedeu a todos os segurados do IPSEMG e seus
dependentes isenção total de participação no custeio em qualquer
tratamento médico, hospitalar e complementar.

Agora, com a promulgação da recente Lei Complementar n° 64, de
março de 2002, resultante do Projeto de Lei Complementar n° 48, de
sua autoria, o Governador Itamar Franco resgata com o funcionalismo
público do Estado seu maior compromisso: a instituição do Regime
Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos
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do Estado e a criação do Fundo de Previdência do Estado,
vinculado ao IPSEMG, com a instituição de um Conselho de
Administração, presidido pelo Presidente do IPSEMG, e de um
Conselho Fiscal. Em ambos os Conselhos, metade dos membros
serão indicados pelas entidades representativas do funcionalismo
público estadual.

Com a citada Lei Complementar n° 64, o Governo do Estado
garantiu aposentadoria e demais benefícios previdenciários a todos os
servidores não titulares de cargo efetivo e pensão para seus
dependentes; neste livro ora editado, por iniciativa do Presidente do
IPSEMG, João Diniz Pinto Júnior, todas essas questões são
abordadas e comentadas para melhor compreensão e aplicação dos
dispositivos da Lei Complementar n° 64.

Não poderíamos terminar estas palavras sem uma nota de
agradecimento, como funcionário público e como servidor do
IPSEMG. Inicialmente, ao nosso ilustre, competente e dinâmico
Presidente João Diniz, por nos ter dado a oportunidade de prestar
nossa modesta assessoria à atual direção do IPSEMG e por nos ter
incentivado a editar este livro. Em seguida, ao Governador Itamar
Franco, pelo irrestrito e incondicional apoio dado à atual diretoria do
Instituto.
Queríamos agradecer também aos ilustres Deputados que

participaram ativamente das discussões, debates e votações do
Projeto de Lei Complementar n° 48, que se transformou na Lei
Complementar n° 64.

Pedimos permissão para, nas pessoas dos Deputados Marco Régis,
Durval Angelo, Antônio Júlio, Presidente da Assembléia; Antônio
Andrade, Líder do Governo, e Eduardo Brandão, Presidente da
Comissão de Administração Pública, cumprimentar e agradecer a
todos os demais Deputados e suas respectivas assessorias.

Queremos também ressaltar que o Desembargador Tibagy Saltes
foi, representando o Poder Judiciário, um batalhador pela reforma da
Previdência, incentivando o IPSEMG em várias ocasiões, desde
quando integrava o Tribunal de Alçada, resgatando o serviço público.

Importante destacar, nesta oportunidade, a participação dos
Secretários Dr. Mauro Santos Ferreira, de Recursos Humanos e
Administração, e Dr. José Augusto Trópia Reis, da Fazenda, e dos

rÀ



956
seus respectivos assessores, bem como da Procuradora-Geral do
Estado, Dra. Carmen Lúcia Antunes Rocha, e dos Procuradores do
Estado, que tiveram participação especial na elaboração do Projeto de
Lei Complementar n° 48 e em sua aprovação, tornando-se a Lei
Complementar n° 64.

Agradecimento especial ao Secretário de Governo, Dr. Henrique
Hargreaves; ao Secretário da Casa Civil, Dr. José Pedro Rodrigues, e
ao Secretário Particular do Governador, Dr. Saulo Moreira, sem cuja
participação, direta, pessoal e efetiva, não estaríamos hoje aqui, nesta
festa dedicada pela Assembléia Legislativa ao Instituto, por iniciativa
do Deputado Durval Angelo, comemorando também a consolidação
definitiva do IPSEMG como gestor único do Fundo de Previdência do
Estado.

Quero expressar um agradecimento especial ao Centro Universitário
de Belo Horizonte - UNI-BH -' na pessoa do Prof. Helbert Geraldo da
Silva. Os universitários e professores de produção editorial, de
computação e de direito dessa instituição, graças a convênio firmado
com o IPSEMG, participaram efetivamente da edição deste livro.

Deixei para o final o agradecimento especial ao Banco ltaú, na
pessoa do seu Diretor, Ricardo Terenzi; do Superintendente, Joaquim
Alves de Araújo Filho; do Gerente Gilberto Haroldo Dias e dos
Gerentes Paulo Ribas Chaves, Anete Barbosa e Angela de Cássia e
Silva. Graças ao patrocínio do Banco ltaú, foi possível a edição deste
livro.

Lançamento e Entrega de Livro
O locutor - Neste momento, o Sr. Aloysio Dias Duarte, Assessor

Jurídico da Presidência do IPSEMG, passará às mãos de todos os
componentes da Mesa um exemplar de sua obra.

- Procede-se ao lançamento e entrega do livro.
Execução do Hino do IPSEMG

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem e a cantarem junto
com o Coral do IPSEMG o Hino do IPSEMG de autoria de Maria de
Lourdes Soares.

- Procede-se à execução do Hino do IPSEMG.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e
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encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição de 18/6/2002.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 249a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum para votação de propostas de emenda à Constituição e de
projeto de lei complementar - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.910/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°5 1.944 e 2.009/2002;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°2.013/2002;
aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 20 turno, do

Projeto de Lei n° 1.009/2000; aprovação na forma do vencido no 1°
turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.453/2001;
aprovação na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1 -
Questão de ordem - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1-833/2001; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questão de
ordem - 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 - Amilcar Martins - Antônio Andrade - 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 - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h1 5min, 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.

ja Parte
Ata

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

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr, Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 para a 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.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.910/2001, do
Deputado Márcio Kangussu, que autoriza o Governo do Estado a doar
à Câmara Municipal de Joaima o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.910/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.944/2002, do Deputado Antônio Júlio, que
prorroga o prazo a que se refere o art. 2 0 da Lei n° 11.612, de 19/9/94.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.009/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cataguases 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, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.013/2002, do
Deputado Miguel Martini, que altera os arts. 26, 27, 29, 31 e 34 da Lei
n° 11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal
(possibilita aos presos cursar o ensino supletivo e o ensino
fundamental). A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1, da Comissão

de Educação, e 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°5 1 e 2.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 2.013/2002 com as Emendas nos 1 e 2. A Comissão de
Educação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.009/2002, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Mineiro de Armazenagem
em Nível de Propriedade Rural ou de Forma Comunitária. A Comissão
de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.009/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
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Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.453/2001, do
Deputado Dimas Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araçuaí o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado,
em 2° turno, o Projeto de L& n° 1.453/2001 na forma do vencido em 1°
turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, diz aquele ditado:

"Quem com ferro fere com ferro será ferido". Há um projeto meu sobre
a saúde da mulher, aprovado por unanimidade no ano passado.
Tenho insistido, e, até hoje, não consegui que ele retornasse para
segunda discussão. Não quero perguntar até quando a Presidência
abusará da nossa paciência. Mais uma vez, insisto: que o meu projeto
volte à pauta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado que
fará chegar sua solicitação ao Presidente Antônio Júnio.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 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 1 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao encaminhar o Projeto de Lei n° 1.833/2001, quero solicitar a V.
Exa., ao Presidente desta Casa e aos demais Deputados que seja
feita uma reflexão sobre o texto deste projeto.

Infelizmente, ele chegou a ser aprovado em 1 0 turno, vem a
Plenário, para discussão, em 20 turno, e nos causou estranheza.
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Observamos que o projeto cria mais taxas, de acordo com o que
nele está disposto. (- Lê:)
"Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Inspeção e

Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por
Veículos Automotores em Uso - Programa l/M -, que se destina a
promover a redução da poluição do meio ambiente, através do
controle da emissão de poluentes e de ruídos produzidos pelos
veículos licenciados e em circulação no Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Será obrigatória a inspeção e manutenção de emissão de
poluentes e ruídos para todos os veículos com motor de combustão
interna, independentemente do tipo de combustível utilizado,
observado o disposto nesta lei.

Art. 30 - Ficam dispensados da inspeção l/M obrigatória os veículos
de fabricação exclusiva, para uso militar, agrícola, de competição,
bem como os tratores, os equipamentos de terraplenagem, de
pavimentação e outros de utilização especial, assim classificados pelo
órgão ambiental competente.

Art. 40 - A execução da inspeção uM obrigatória será realizada em
estações de inspeção capazes de realizar todos os testes definidos na
Resolução n° 256, de 30 de junho de 1999, e outras do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - que tratarem da matéria.

§ P - As estações de inspeção poderão ser fixas ou móveis.
§ 20 - O órgão executor do Programa l/M estabelecerá a forma e a

periodicidade das inspeções obrigatórias.
Art. 50 - Para a certificação do resultado das inspeções obrigatórias,

definidas no art. 40 desta lei, serão adotados os limites máximos de
emissão de poluentes e de ruídos produzidos pelos veículos
automotores em uso, estabelecidos pelo CONAMA.

§ 1° - Os veículos automotores submetidos às inspeções l/M e que
atenderem aos limites máximos de emissão de poluentes e de ruídos,
a que se refere o "caput" deste artigo, receberão o Certificado de
Aprovação Ambiental e nele serão consignados os testes realizados,
com os respectivos resultados obtidos.".

Sr. Presidente, pelo que pude observar, esse projeto trata da
determinação legal de uma inspeção nos veículos automotores do
Estado de Minas Gerais. Por trás dessa inspeção, há a questão que
envolve o meio ambiente, muito justa e correta, e taxas a serem
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pagas. Esse projeto, a meu ver, não atende exatamente àquilo que
deveria estar sendo proposto no Projeto de Lei n° 1.833/2001.

Gostaria de encaminhar essa matéria e solicitar, inclusive, que
adiemos a discussão desse projeto, para que o autor da matéria,
Deputado Ivair Nogueira, esclareça a esta Casa, e principalmente ao
povo de Minas Gerais, por que a apresentou.

Entendemos que criar mais taxas referentes à fiscalização da
emissão de poluentes de veículos e ruídos não é a melhor proposta,
principalmente no momento em que o contribuinte já não consegue
desembolsar tanto dinheiro para pagar tantas taxas. Esta Casa
aprovou, em dezembro do ano passado, mais uma - de R$30,33 -
para o licenciamento de veículos. E agora deparamos, por meio do
Projeto de Lei n° 1.833/2001, com o estabelecimento de uma
inspeção, que possivelmente ocorrerá todos os anos, nos veículos
que circulam no Estado, e certamente taxas serão cobradas por isso.
Além disso, não sabemos o impacto que isso causará na sociedade e
ao contribuinte. Ademais, não sabemos se alguma montadora estará
sendo beneficiada com esse projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de

requerer a V. Exa. o adiamento da discussão do projeto e, na
impossibilidade disso, solicito o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize
seu requerimento.

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 de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4S REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quatorze de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rêmolo Aloise, Agostinho Silveira, Dilzon Meio, Durval Angelo, Luiz
Fernando Faria e Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, 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 presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário da
Fazenda, que, conforme correspondência enviada, não pôde
comparecer, e Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-Geral do Tribunal de
Justiça do Estado. O Presidente passa a palavra ao convidado, que,
após se qualificar, faz suas considerações iniciais e, em seguida,
responde as perguntas feitas pelos Deputados Agostinho Silveira, Luiz
Fernando Faria, Dilzon Meio, Irani Barbosa e Rêmolo Aloise. O Sr.
Luiz Carlos Gonçalo Elói faz a entrega de documentos
complementares aos que havia encaminhado anteriormente. Na fase
de discussão e votação de proposições da Comissão, o Presidente
solicita ao relator, Deputado Agostinho Silveira, que faça a leitura dos
requerimentos a serem apreciados. O relator apresenta requerimento
do Deputado Dilzon Meio, no qual solicita sela feito trabalho de
inspeção, pela CPI, em todos os cartórios de todas as comarcas do
Estado, para constatação e comparação do número de atos
praticados com os recolhimentos das taxas judiciárias
correspondentes. Em seguida, apresenta requerimento do Deputado
Irani Barbosa, no qual pede sejam determinadas as diligências
necessárias, pela Comissão, para a apuração e, instauração dos
devidos procedimentos com relação ao possível crime de
responsabilidade cometidos por autoridades em descumprimento aos
comandos da Lei n° 12.920, de 29/6/98, no que tange à implantação
das serventias extrajudiciais, conforme previsto na aludida lei.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração do Sr. Luiz Carlos Gonçalo Elói e
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Ivair Nogueira - Agostinho Silveira -
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Aílton Vilela.
ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de junho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho
Patrús, Bené Guedes e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, 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, em audiência pública, a Lei n° 10.150, de
21/12/2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais
- FCVS -; altera o Decreto-Lei n°2.406, de 5/1/88, e as Leis n°5 8.004,
de 14/3/90, 8.100, de dezembro de 1990, e 8.692, de 28/7/93, e dá
outras providências. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Adilson de Souza Machado, Gerente de
Mercado da Caixa Econômica Federal, informando que a matéria a
ser debatida em audiência pública sobre o Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS -, é afeta à Empresa Gestora de Ativos -
EMGEA -; portanto, a Caixa não poderá estar presente, uma vez que
este assunto não lhe compete. A Presidência registra a presença dos
Drs. Adilson Machado, Presidente da Associação dos Mutuários e
Moradores das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, e Hilton Secundino
Alves, Supervisor do Núcleo Executivo do Grupo Gestor,
representando, também, o Secretário de Estado da Fazenda, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Doutor Viana,
autor 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 Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
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Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana.

ATA DA 113a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Alencar da Silveira
Júnior (substituindo este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por
indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Maria José Haueisen e
Rogério Correia. 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 por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
gravíssima situação de insegurança da população de ltaobim e região,
em virtude da existência de rede de tráfico de drogas e da exploração
sexual infantil, bem como apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Natália Ribeiro de Almeida, Secretária Executiva do Sindicato Rural de
Governador Valadares, comunicando invasão de terra ocorrida em
Frei Inocêncio e solicitando empenho desta Casa a fim de se
resguardar o direito de propriedade, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 5/61/2002; e dos Srs. Wanderley Salgado de Paiva,
Juiz de Direito, Corregedor de Presídios, encaminhando cópia de todo
o expediente relativo ao procedimento n° 661/2002, em trâmite na
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem e solicitando
providências cabíveis da Comissão; Carlos Henrique Amaral,
articulador da Central Estadual contra a Tortura (505 Tortura), em
que encaminha várias denúncias de tortura ou tratamento desumano;
Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de Araçuaí, em
que faz um breve relato sobre a situação do município e solicita
intervenção da Comissão junto ao Governo do Estado para que sejam
resolvidos os problemas da cadeia pública local; Flávia Birchal de
Moura, Juíza de Direito da Comarca de Patrocínio, em que encaminha
cópia de denúncias contra policiais civis e militares e solicita
providências desta Comissão; Ivan José Lopes, Delegado da Policia
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Civil de Minas Gerais da Comarca de Santo Antônio do Monte, em
que encaminha informações sobre a ação da polícia judiciária local
acerca dos crimes praticados contra Marcela Rodrigues Dias Silva;
Elcio Lúcio Mascarenhas, em que encaminha documentos que
apontam ameaças de morte contra ele e solicita proteção à sua
pessoa e a seus familiares; cartas dos Srs. André da Conceição
Santana e outros detentos da cadeia pública de Janaúba, solicitando a
transferência deles para a Penitenciária Outra Ladeira, em Ribeirão
das Neves; João Lúcio Ferreira da Cruz, detento da penitenciária de
Ipaba; Geraldo Aparecido Lemes e Wagener dos Reis Rocha,
detentos da cadeia pública da Comarca de Peçanha, solicitando
assistência jurídica por meio desta Comissão; e um exemplar do jornal
"BI-Iz Sul". O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 1.967/2002, no 10 turno (Deputado Marcelo
Gonçalves); Projeto de Lei n° 2.145/2002, em turno único (Deputado
Márcio Kangussu). 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 n os 3.387, 3.391 e
3.393/2002. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos
Deputados Márcio Kangussu, em que solicita seja formulada
manifestação de repúdio pelo assassinato do jornalista Tim Lopes e
seja agendada visita da Comissão com o Dr. Wellington Militão, Juiz
Federal da 12a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, para discutir
a situação da Fazenda Barriguda em Arinos; João Leite, em que
requer seja realizada visita ao Acampamento Almerindo Carlos da
Silva, no Município de Mário Campos, para conhecer a situação das
120 famílias e 300 crianças ali acampadas; Edson Rezende, em que
solicita audiência pública com representantes do INCRA, PMMG,
ITER, MST, Ministério Público, Procuradoria-Geral de Justiça da
República de Minas Gerais e da sociedade civil organizada, para
debater a situação da ocupação promovida pelo MST na Fazenda
Arardinópolis, no Município de Campo do Meio, e seja agendada
audiência pública da Comissão, para tratar da violência contra
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profissionais da área de saúde; e Rogério Correia, em que solicita
cópia das notas taquigráficas desta reunião. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados e, em seguida, registra a
presença dos Srs. Jaci de Abreu, Superintendente-Geral da Polícia
Civil, representando este ao Dr. Márcio Barroso Domingues,
Secretário de Estado da Segurança Pública; Eugênio Costa Mimoso,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de ltaobim; Bernadete Dutra Santos e Geraldo Gonçalves
de Oliveira Filho, respectivamente, Diretora do Centro de Referência e
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, da SETASCAD; Herbert Carneiro, Juiz da Vara de
Execução Criminal da Capital, representando o Desembargador
Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado; Ten.-Cel. PM Hudson Ferreira Bento, Comandante do 190
Batalhão da Polícia Militar em Teófilo Otôni; Tatiana Freitas,
advogada, representando o Sr. Antônio Coquito, Assessor de
Comunicação da Visão Mundial em Belo Horizonte, e ]saías Pontes de
Meio, Delegado Regional de Segurança Pública de Pedra Azul, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e a
Deputada Maria José Haueisen, autores do requerimento que deu
origem ao debate, tecem as considerações iniciais. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson Rezende

- Doutor Viana.
ATA DA 86 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Ivair Nogueira, Anderson Adauto, António Carlos Andrada, Dilzon
Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Chico Rafael.
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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: ofícios dos Srs. Alceu Fernandes Molina
Júnior, Ordenador de Despesas da Secretaria de Apoio Rural de
Cooperativismo do Ministério da Agricultura; Mônica Messenberg
Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, publicados no "Diário do Legislativo"
do dia 5/6/2002; Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente - Geral da
Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federal, (2), publicados no
"Diário do Legislativo" dos dias 6 e 8/6/2002; José Augusto Trópia
Reis, Secretário de Estado da Fazenda, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 7/6/2002; Tonico Ramos, advogado, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 8/6/2002, e Jerson Kelman, Diretor-
Presidente da Agência Nacional de Aguas. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.633/2001, no 10 turno,
e 1.588/2001, no 2° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada);
2.063/2002, no 1° turno, e 1.742/2001, no 21 turno (Deputado Dilzon
Meio); 2.109/2002, no 1° turno, e 1.79312001, no 2 0 turno (Deputado
Rêmolo Aloise); 1.373/2001, no 2 0 turno, e 1.93812001, no 20 turno
(Deputado Ivair Nogueira); 1.766/2001, no 20 turno e 1.977/2001, no
20 turno (Deputado Luiz Fernando Faria); 1.936/2002, no 10 turno,
parecer sobre os Substitutivos nos 1 e 2, apresentados (Deputado
Mauro Lobo). 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, em
turno único, o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de
Resolução n°2.161/2002 na forma original (relator: Deputado Rêmolo
Aloise). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela aprovação, no 20 turno, dos
Projetos de Lei nos 1.232/2000 na forma apresentada (redistribuída a
proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.588/2001 na
forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Antônio Carlos
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Andrada); 1.679/2001 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno
(redistribuída a proposição ao Deputado Rêmolo Aloise); 1.766/2001
na forma proposta (redistribuída a proposição ao Deputado ivair
Nogueira); 1.934/2002 na forma proposta (relator: Deputado Dilzon
Meio); 1.938/2002 na forma do vencido no 1° turno (relatar: Deputado
Ivair Nogueira); os pareceres que concluem pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.449/2001 com as Emendas n

o
s 1 a 4,

da Comissão de Administração Pública, e 5 a 8, da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada); 1.981/2002 forma original (relator: Deputado Rêmolo
Aloise); 1.886/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com as Emendas n
o
s 3 e

4, apresentadas (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.987/2002 na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ivair Nogueira); 1.936/2002 na forma do Substitutivo n° 2,
com as Emendas n

o
s 1 a 5, apresentadas, e pela rejeição do

Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.951/2002 com as
Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dilzon Meio); 1.970/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão
de Direitos Humanos (relator: Deputado Dilzon Meio); 2.007/2002 com
as Emendas n°5 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(redistribuída a proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada);
2.122/2002 na forma apresentada (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada). O Projeto de Lei n° 2.090/2002 e os Projetos de Lei
Complementar nos 45 e 49/2001 são retirados da pauta, atendendo-se
a requerimento do Deputado Ivair Nogueira aprovado pela Comissão.
Os Projetos de Lei nos 1.205/2000 e 1.87612001 são convertidos em
diligência aos respectivos autores, e o Projeto de Lei n° 2.093/2002 é
convertido em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. Passa-
se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Na fase de votação do relatório
do Deputado Luiz Fernando Faria sobre o acordo celebrado entre o
Estado e a Companhia Vale do Rio Doce, é apresentado o voto em
separado do Deputado Antônio Carlos Andrada, que conclui "pela
apresentação de projeto de resolução que torna nulo o acordo acima
mencionado". Submetidos a votação, cada um por sua vez, fica
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rejeitado o voto em separado e é aprovado o relatório do Deputado
Luiz Fernando Faria. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita que se
oficie ao Secretário de Estado da Fazenda para que seja alterada a
letra "b" do item 28 do Anexo 1, a que se refere o art. 6 0 do
regulamento do ICMS - Decreto n°36.104, de 1996, visando a retirar o
limite anual de receita de vendas de 51.200 UFIRs impostos às
instituições de assistência social e de educação. 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, 19 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Ivair

Nogueira.	-
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 87/2002

As nove horas do dia quatorze de junho de dois mil e dois,
comparecem na Câmara Municipal de Varginha os Deputados
Anderson Adauto, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Elaine
Matozinhos. Está presente, também, o Deputado Dilzon Meio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, 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 realizar audiência pública, a pedido do Deputado
Sargento Rodrigues, na Câmara Municipal de Varginha, para se
discutir sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002 e os
demais projetos em tramitação na Casa relacionados com o tema. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre a referida proposta. Registra-se a presença dos Srs.
Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito Municipal de Varginha; Vereador
Carlos Honório Otoni Júnior, Presidente da Câmara Municipal de
Varginha; Major BM Rodney de Magalhães, Comandante da 4
Companhia Independente de Bombeiros Militar de Varginha; Drs. José
Mauro Soares Floriano, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da
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Comarca de Varginha; José Donizetti Franco, Juiz de Vara Criminal
e da Infância e da Juventude; Hamilton Vieira Santiago, Promotor de
Justiça da 33 Promotoria de Justiça e Coordenador do Centro de
Apoio da Promotoria - CAP - de Varginha; João Pedro da Silva Filho,
Delegado Regional de Segurança Pública, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência 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, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, na
Câmara Municipal de Uberaba, no dia 20 de junho, às 9 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Anderson Adauto, Presidente - Elaine Matozinhos - Sargento

Rodrigues - Rogério Correia - Geraldo Rezende.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 8712002

As quatorze horas do dia dezessete de junho de dois mil e dois,
comparecem na Câmara Municipal de Governador Valadares os
Deputados Elaine Matozinhos e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elaine Matozinhos, declara aberta a reunião e informa que
esta se destina a debater, a pedido do Deputado Sargento Rodrigues,
na Câmara Municipal de Governador Valadares, às 14 horas, a
Proposta de Emenda à Constituição 87/2002 e os demais projetos, em
tramitação nesta Casa, relacionados com o tema. A seguir, comunica
o recebimento da seguinte correspondência: fax do Cel. PM José
Ascânio Ferreira, Comandante da P RPM, agradecendo o convite
para esta reunião e justificando sua ausência. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a
'Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002. Registra-se a
presença dos Srs. João Domingos Fassarella, Prefeito Municipal de
Governador Valadares; Vereador Leonardo Monteiro, Presidente da
Câmara Municipal de Governador Valadares; José Maurício Cantarino
Vilela, Juiz de Direito, representante do Presidente do Tribunal de

rs
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Justiça e do Diretor do Fórum da Comarca de Governador
Valadares; Maj. Reginaldo Pacheco Filho, Comandante da 2
Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar; Leonardo
Valadares Cabral, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de
Apoio à Promotoria - CAP -; Evandro Santos Costa e Marcos Alencar,
Delegados Regionais de Segurança Pública de Governador
Valadares, 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. 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
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Anderson Adauto, Presidente - Elaine Matozinhos - Sargento

Rodrigues - Rogério Correia - Geraldo Rezende.	-
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de junho

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Edson Rezende, Eduardo Brandão e Marco Régis. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião, dá por aprovada a ata da reunião anterior,
que é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a debater os Programas de
Educação à Distância e a apreciar a matéria constante da pauta. O
Presidente informa que no dia 6 o Deputado Paulo Piau, Presidente
titular, avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 2.082/2002 e
designou os Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva para
relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei n os 2.140 e
2.144/2002; e que no dia 17 designou os Deputados João Pinto
Ribeiro e José Henrique para relatarem, respectivamente, os Projetos
de Lei n os 1.999 e 2.167/2002. Esgotada a matéria destinada à V
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Parte da Reunião, e inexistindo quórum para apreciar as matérias,
o Presidente passa à parte especial da reunião. Registra-se a
presença dos Srs. Marcos Formiga, Secretário do Ministério da
Integração Nacional; Fredric Litto, Presidente da ABED; Estevam de
Toledo, Diretor da Diretoria de Educação à Distância da SEE-MG;
Dirceu do Nascimento, Reitor da UFOP; João Roberto Moreira Alves,
Presidente do IPAE; e Wilson Azevedo, consultor em educação os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o
Deputado Eduardo Brandão, autores dos requerimentos que deram
origem ao debate, fazem suas considerações iniciais. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. O Presidente informa que apresentará,
juntamente com o Deputado Eduardo Brandão, requerimento
propondo a formação da Frente Parlamentar de Apoio à Educação à
Distância. O Deputado Eduardo Brandão comunica que apresentará
requerimento junto à Comissão, solicitando seja encaminhado aos
Presidentes do Senado e da Câmara ofício de apoio às proposições
que viabilizem a educação à distância. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Amilcar Martins - José Henrique.

ATA DA 87a REUNIÃO, ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Ivair Nogueira, Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Chico
Rafael e Hely Tarqüínio. 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 na
pauta e a ouvir convidados para a demonstração e a avaliação, por
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parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais
estabelecidas para o Estado, referentes ao primeiro quadrimestre de
2002, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade
Fiscal, obter esclarecimentos sobre as metas fiscais estabelecidas
para as contas públicas estaduais para o exercício de 2003, conforme
dispõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, em tramitação
nesta Casa, e sobre a situação fiscal do Estado, que resultou no
bloqueio, pela União, das receitas estaduais, bem como sobre as
negociações que estão sendo feitas com o Governo Federal,
conforme as notícias veiculadas pela imprensa, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ildeu
Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa
Econômica Federal, e José Menezes Neto, Diretor do Departamento
de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 13/6/2002; Murílio de Aveilar Hingel,
Secretário de Estado da Educação, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 15/5/2002, e Joaquim Garcia Morato Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.897/2001, no 2 0 turno,

1.543/2001, 2.126/2002, 1.214/2000, 2.057/2002, no 1° turno
(Deputado Rêmolo Aloise); 1.637/2001, 2.095, 2.119, 2.124 e
2.127/2002, no 1° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada);
1.853/2001 e 1.978/2002, no 20 turno, e 2.169/2002, no 1° turno
(Deputado Luiz Fernando Faria); 1.755/2001, no 2 0 turno, 1.783/2001,
parecer sobre emendas e substitutivo, 2.087, 2.043 e 2.091/2002, no
1° turno (Deputado Dilzon Meio); 1.87712001 e 2.17012002, no 1 0 turno
(Deputado ivair Nogueira) e 2.049/2002, no 1° turno (Deputado Mauro
Lobo). 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 que conclui pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.936/2002 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Mauro
Lobo); o parecer que conclui pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.663/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de

Direitos Humanos, com a Emenda n° 3, apresentada, e pela rejeição
das Emendas n os 1 e 2 (redistribuída a proposição ao Deputado Ivair
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Nogueira); 2.063/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Meio); o parecer que
conlui pela rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.019/2002
(redistribuída a proposição ao Deputado Dilzon Meio). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Ivair Nogueira, que conclui
pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.988/2002, no 10 turno, o
Presidente defere o pedido de vista feito pelo Deputado Luiz Fernando
Faria. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são rejeitados os requerimentos do
Deputado Miguel Martini, em que solicita que se convidem algumas
autoridades para prestar informações, nesta Comissão, sobre o DER-
MG relativas ao gasto com o pagamento de servidores; em que
solicita informações à ADEMG referentes à administração da
entidade. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença do Sr. Paulo Roberto Araújo,
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda, e da Dra.
Soraia Luzia Silva Ghader, Superintendente da Central de Orçamento,
representando o Secretário de Estado da Fazenda; do Dr. Flávio
Riani, Secretário Adjunto da SEPLAN, e da Dra. Maria da Conceição
Rezende, Diretora da Superintendência Central de Contadoria Geral,
representando o Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz 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, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Gil Pereira - Rêmolo

Aloise.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 8712002

As nove horas do dia vinte de junho de dois mil e dois, comparecem
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na Câmara Municipal de Uberaba os Deputados Anderson Adauto,
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. Estão
presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Paulo
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura das
atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas
e são subscritas pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, a pedido do
Deputado Sargento Rodrigues, na Câmara Municipal de Uberaba, a
Proposta de Emenda à Constituição 87/2002 e os demais projetos, em
tramitação nesta Casa, relacionados com o tema. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre a referida proposta. Registra-se a presença dos Srs. Marcos
Montes Cordeiro, Prefeito Municipal de Uberaba; Vereador Elmar
Humberto Goulart, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba; Ten.-
Cel. PM Hamilton Firmino da Silva, Comandante da 5a da PM;
Habib Felippe Jabour, Juiz de Direito, representante do Presidente do
Tribunal de Justiça e Diretor do Foro da Comarca de Uberaba; José
Carlos Fernandes Júnior, Promotor de Justiça da Promotoria de
Combate ao Crime Organizado de Uberaba; Robson Matos Esteves,
Delegado Regional de Segurança Pública, e Maj. BM Matheus
Queirós Correia, Comandante da 3a Companhia Independente de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência tece as constiderações iniciais e
concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que deu origem ao debate. 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 reunião
extraordinária, às 15 horas, na Câmara Municipal de Uberlândia,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Elaine Matozinhos, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério
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Correia - Geraldo Rezende.

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

1 .999/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Dilzon Meio, visa

declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita Irmão José, com sede
no Município de Formiga.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 102, VI, c/c o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade estatutária a prática e a

divulgação da doutrina espírita codificada por AlIan Kardec, bem como
a realização de trabalhos assistenciais em várias modalidades,
podendo, para tanto, criar e manter departamentos próprios.

A referida instituição busca orientar e disciplinar aqueles que
buscam a paz interior - iniciativa de significativa expressão social
nestes tempos de violência.

Em vista disso, entendemos justo conceder-lhe o título declaratório
de utilidade pública.

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

1.99912002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.069/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado José Henrique, pretende
declarar de utilidade pública a Obra Social São Judas Tadeu, com
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sede no Município de Lajinha.

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

Fundamentação
A Obra Social São Judas Tadeu, sem fins lucrativos, possui como

objetivo essencial promover o desenvolvimento comunitário por meio
da realização de obras e ações com vistas à melhoria de qualidade de
vida da população.

Seu objetivo maior é proteger a saúde da família, de gestantes,
crianças, adolescentes e idosos. Procura, também, combater a fome e
a pobreza e prestar assistência, na área da educação, às famílias
carentes. Para tanto faz doações de material escolar e didático.

Ademais, divulga e incentiva o lazer, o esporte e a cultura como
forma de integração social.

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

2.069/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.149/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública o Abrigo Transitório
de Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí, com sede
nesse município.

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

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

Fundamentação
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O referido Abrigo ao abrigar crianças e adolescentes

desamparados e extremamente propensos ao ingresso na
delinqüência juvenil, cumpre suas funções sociais e educacionais, em
caráter preventivo. Para atingir seus objetivos, busca assegurar-lhes
oportunidade de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social; direitos referentes à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer e
à cultura; proteção contra a negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão; promoção humana e trabalho;
integração em família substituta, quando quebrados os laços com a
família de origem.

O projeto é meritório. Cumpre-nos emendá-lo tão-somente para
acrescentar a sigla ao nome da entidade que menciona.

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

2.149/2002 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Abrigo Transitório de

Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí - ATCA -, com
sede nesse município.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.167/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação da Comunidade Salinense
em Belo Horizonte - ACOSB -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
102, VI, c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação mencionada no relatório é uma sociedade civil de
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caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem por objetivo
precípuo incentivar a convivência entre os salinenses, apoiar a
preservação de sua identidade cultural e promover a solidariedade
entre eles, estimulando-se e orientando-os para que realizem, a cada
dia, importantes conquistas.

Ao prestigiar, estimular e fortalecer as iniciativas que beneficiam a
comunidade, melhorando a sua qualidade de vida, a entidade se torna
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.167/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.185/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Cambuí, com sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Cambuí tem por finalidade prestar assistência ao

excepcional para recuperá-lo e integrá-lo à sociedade.
Para a consecução de seus objetivos, propõe-se a organizar

escolas, cooperativas e oficinas pedagógicas, além de estabelecer
convênios com outras instituições congêneres, órgãos públicos e
empresas, no intuito de obter informações e recursos para propiciar
uma vida digna e melhor aos excepcionais.

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

Conclusão
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.165/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
tela pretende declarar de utilidade pública a Associação Servas do
Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Em prosseguimento à sua tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade desenvolver atividades

sociais, econômicas, culturais e educacionais, visando à promoção do
ser humano nos aspectos material e espiritual, levando-o a cultivar
valores éticos e cristãos. Especificamente, tem como objetivos:
integrar o jovem no mercado de trabalho; combater a fome e a
pobreza; promover a consciência social; desenvolver a ação educativa
das relações interfamiliares; preservar o meio ambiente; organizar e
manter programas de assessorias e obras para atingir seus fins;
colocar sua infra-estrutura e seus recursos a serviço dos moradores
da região onde atua.

Para atingir suas finalidades, poderá firmar convênios e contratos
com entidades e organismos públicos ou privados, nacionais ou
estrangeiros.

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

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.165/2002 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.180/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Djalma Diniz, por meio do projeto de lei sob comento,
pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade de
Assistência Social e Educacional da Assembléia de Deus de Araxá,
com sede nesse município.

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 Sociedade mencionada no relatório tem por objetivo prestar

assistência a pessoas carentes. Em específico, auxilia o segmento
mais excluído da sociedade, visando recuperá-los e integrá-los no
seio da sociedade. Promove, ainda, o desenvolvimento profissional da
mão-de-obra desqualificada e implementa ações de planejamento
familiar, cuidando especialmente das áreas de saúde, higiene,
nutrição e economia doméstica.

Propiciando uma melhoria nas condições de vida das comunidades
carentes da região, ela se torna merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.180/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 85/2002

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros desta Assembléia e tendo
como primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
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Proposta de Emenda à Constituição n° 85/2002 dá nova redação
ao inciso III do art. 25 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/3/2002, a proposição foi
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 111, inciso 1, alínea "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem em vista alterar a redação do inciso III

do art. 25 da Carta mineira. Tal artigo explicita as exceções
constitucionais à regra proibitiva da acumulação remunerada de
cargos públicos. A acumulação só é permitida se houver
compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos de
professor, ou de um cargo de professor com outro técnico ou
científico, ou, ainda, na hipótese de dois cargos privativos de médico.

Cumpre dizer que a Constituição Estadual, ao disciplinar essa
matéria, cuidou de conferir tratamento normativo idêntico ao que a
Carta Federal dispensou à questão. Ocorre que, no plano federal, o
permissivo constitucional da acumulação remunerada de dois cargos
de médico foi objeto de alteração por meio da Emenda à Constituição
n° 34, de 2001, que ampliou o conteúdo normativo do dispositivo ao
permitir a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Assim, a alteração constitucional de que se cogita objetiva manter a
simetria da disciplina jurídica entre as Constituições Estadual e
Federal no que toca à acumulação remunerada de cargos públicos.
Para tanto, impõe-se a modificação da redação original do inciso III do
art. 25 de modo a ampliar o seu conteúdo. Nem poderia ser diferente,
porquanto o novo dispositivo da Constituição da República consigna
norma de preordenação, visto constituir um desdobramento do "caput"
do art. 37 da Lei Maior, a seguir transcrito:

"Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:".

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n°85/2002.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite, relator - Sebastião

Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.877/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Paulo Piau, João Batista de Oliveira, Luiz
Fernando Faria, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e
Márcio Kangussu, o projeto de lei em pauta cria o Programa Estadual
de Incentivo à Produção do Leite - Pró-Leite.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma proposta.
Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Política
Agropecuária e Agro-industrial, que opinou por sua aprovação.

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade criar o Programa

Estadual de Incentivo à Produção de Lei - Pró-Leite -, destinado a
contribuir na redução do custo da produção do leite mediante a
injeção de recursos financeiros no processo de produção primária.
Para a realização dessas metas, o projeto em análise prevê
empréstimos de recursos oriundos da arrecadação do ICMS gerado
pelas cooperativas, por meio da criação de linha especial de crédito
no Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado
de Minas Gerais - FUNDESE -, a instituição de cadastro de produtores
rurais interessados e a adoção de mecanismos para garantir as
hipóteses de financiamentos dos projetos alcançados pelo programa.

A proposição em apreço está em consonância com a Cada mineira,
que, em seus arts. 247 e 248, determina que o Estado adotará
programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária e promover o bem-estar do homem que vive
do trabalho da terra e fixá-lo no campo. Como política rural, conforme
o mandamento constitucional, será estabelecida mediante lei,
observadas as peculiaridades locais.

O art. 30 do projeto em tela estabelece os recursos financeiros do
programa, porquanto ocasionará despesas para os cofres públicos,
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destacando-se, entre eles, os provenientes da arrecadação de
ICMS gerados pelas cooperativas quando da aquisição do leite de seu
cooperativado, por meio de linha especial do FUNDESE, criado pela
Lei n° 11.396, de 6/1/94, e de dotações consignadas no orçamento do
Estado e os provenientes de créditos adicionais.

A proposição em análise estabelece, ainda, que caberá ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, na condição de gestor
do Pró-Leite, em parceria com as cooperativas de crédito rurais do
Estado, a edição de mecanismos para sistematizar a
operacionalização da concessão dos financiamentos ali previstos.

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

1.877/2001, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.029/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Fábio Avelar,
visa a alterar a Lei n° 13.771, de 2000, que dispõe sobre a
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
de domínio do Estado e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
examinando o mérito da proposição, opinou por sua aprovação com
as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto em exame visa a promover alterações na Lei n° 13.771, de

2000, dando nova redação aos arts. 22 e 25, bem como acrescentar-
lhe o art. 34-A, que trata da regulamentação da lei pelo Poder
Executivo. Tais alterações são necessárias e contribuem para o
aprimoramento legal e técnico da referida norma.

O art. 22 confere competência ao Conselho Estadual de Recursos

rs
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Hídricos - CERH-MG - para fiscalizar o cumprimento da lei em
comento. Trata-se de uma impropriedade, uma vez que aquele
conselho é órgão deliberativo e normativo central do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, não lhe cabendo a função
executiva, restrita aos órgãos e às entidades governamentais
competentes. Com o projeto, tal atribuição passa a ser do Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM.

As alterações no art. 25 visam a conferir objetividade aos critérios de
classificação das infrações.

Foram, ainda, apresentadas, na comissão de mérito, por sugestão
do Deputado Anderson Adauto, as Emendas n os 1 e 2, que também
contribuem para o aprimoramento da norma vigente e visam a
proteger os mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não
encontra óbice à sua aprovação, pois não gera despesa para o
Estado.

Estamos propondo emenda ao art. 40 do projeto, objetivando
adequá-lo à técnica legislativa e conferir-lhe objetividade, uma vez que
ele apenas acrescenta cláusula de regulamentação, sem, contudo,
estipular o prazo para que tal regulamentação se proceda, deixando,
portanto, a critério do Executivo. Tal cláusula não seria necessária,
pois é competência exclusiva do Executivo regulamentar as leis.
Propomos um prazo de 60 dias, que consideramos suficiente, já que a
lei foi editada em dezembro de 2000, e, até o momento, não foi
regulamentada.

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

2.029102, no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2, da Comissão de

Meio Ambiente e Recursos Naturais, e 3, a seguir apresentada.
EMENDA N°3

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará a Lei n° 13.771 de 11 de

dezembro de 2000, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data
de publicação desta lei.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Rêmolo Aloise.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

2.043/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.043/2002

visa a alterar a redação de dispositivos da Lei n° 12.836, dei 998.
O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou.

Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou por sua aprovação com a Emenda
n° 1 e pela rejeição da Emenda n°2.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art.
188 c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.836, de 1998, autorizou o Poder Executivo a realizar

operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o
limite de R$ 62.364.000,00 na execução de programas e obras que
levem ao desenvolvimento do turismo nas Regiões Norte e Nordeste
do Estado. Por meio do projeto em análise, o Chefe do Poder
Executivo solicita a alteração daquele limite de contratação para
R$300.000.000,00 salientando que tais recursos serão aplicados na
execução de programas e obras que desenvolvam o turismo naquelas
regiões, por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo do
Governo Federal - PRODETUR II.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o art. 60 da
lei que se pretende alterar autoriza o Estado a vincular sua cota no
Fundo de Participação dos Estados - FPE - de que trata o art. 159,
inciso 1, alínea "a", da Constituição Federal. Trata-se, pois, de uma
exceção ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de
impostos, com amparo no art. 167, § 40, da Constituição da República.
A autorização legislativa para a contratação, pelo Estado, de

operações de crédito impõe-se por força dos arts. 61, IV, e 90, XVIII,
da Constituição do Estado, e do art. 32, § 1°, 1, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A realização do contrato de mútuo que se pretende autorizar deverá
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atender às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo
VII da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução n°
40, de 20/12/2001, alterada pela Resolução n° 5, de 3/4/2002, e na
Resolução n° 43, de 21/12/2001, alterada pela Resolução n° 3, de
2/4/2002, todas do Senado Federal.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para a realização de operação de crédito, destacamos a
verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento dos limites e
condições estabelecidos para cada ente da federação; a existência de
prévia e expressa autorização para a contratação, na lei orçamentária,
em créditos adicionais, ou em lei específica; a inclusão no orçamento
ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação; a
observância dos limites fixados pelo Senado Federal; a autorização
específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito
externo; o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição Federal, que veda a realização de operações de crédito
que excedam o montante da despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta.

Ainda de acordo com a LRF, art. 33, a instituição financeira que
contratar operação de crédito com ente da federação deverá exigir a
comprovação de que a operação atende às condições e limites
estabelecidos. A inobservância daquele dispositivo implica nulidade e
cancelamento da operação, com a devolução do principal, vedados o
pagamento de juros e demais encargos financeiros.

Fica claro, portanto, que a autorização legislativa é apenas condição
prévia para a efetivação do empréstimo, que deverá observar ainda as
condições e os limites fixados pelo Senado e, como se trata de
operação de crédito externo, com recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID -, contar com autorização específica do
Senado Federal, nos termos do art. 28, 1, da Resolução n° 43.

Ademais, por se tratar de operação que envolve o aval da União, o
pedido de autorização, a ser encaminhado ao Senado por meio de
mensagem do Presidente da República, deverá conter exposição de
motivos do Ministro da Fazenda, da qual constem a classificação da
situação financeira do Estado, pareceres da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, além de toda
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a documentação prevista no art. 21 da referida resolução. Cabe
ressaltar que a Resolução n° 3, de 2002, alterou a redação do art. 21,
VIII, da Resolução n° 43, de 2001, de forma a exigir, como documento
de instrução do pleito, certidão comprobatória do cumprimento da Lei
n° 9.717, de 1998, na forma regulamentada pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, ou seja, o Certificado de
Regularidade Previdenciária - CRP.

A Comissão de Constituição e Justiça demonstrou preocupação com
a exigüidade de tempo de que dispõe o atual Chefe do Governo
Estadual para a realização do ato, uma vez que, de acordo com o art.
15 da Resolução do Senado n° 43, de 2001, modificada pela
Resolução n° 3, de 2002, é vedada a contratação de crédito nos 180
dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Executivo do Estado,
do Distrito Federal ou do município. Dessa forma, para que a
operação seja implementada ainda neste Governo, a aprovação pelo
Senado e a conseqüente contratação do mútuo deverão estar
concluídas até o final do mês de junho do corrente ano, prazo
impraticável, dada a complexidade do processo. De acordo com
informações obtidas junto à Diretoria de Programas e Projetos de
Turismo da TURMINAS, a linha de crédito do BID para o programa
PRODETUR ainda se encontra disponível, e a implementação da
operação poderá se dar a partir do próximo ano.

Em que pese à ausência de informações quanto à capacidade de
endividamento do Estado, prazos de amortização e de carência, taxa
de juros, indexador a ser utilizado e forma de repactuação do saldo
devedor, acreditamos que a linha de crédito do BID terá taxa de juros
e prazos de amortização e de carência compatíveis com o retorno
para o Estado de uma aplicação de recursos em uma região com
carência generalizada de infra-estrutura e que apresenta baixos
índices de desenvolvimento social e econômico. Cumpre, porém,
destacar que o contrato será analisado pelo Ministério da Fazenda por
ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 29
da Resolução n°43, de 2001, abaixo transcrito:

"Art. 29 - Os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a
autorização especifica do Senado Federal serão encaminhados pelo
Ministério da Fazenda ao Senado Federal quando atenderem aos
requisitos mínimos definidos no art. 32, acompanhados de parecer
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técnico que contenha, obrigatoriamente, os seguintes pontos:

- demonstrativo do cumprimento dos requisitos mínimos definidos
no art. 32;

II - análise do mérito da operação de crédito, avaliando sua
oportunidade, seus custos e demais condições, e seu impacto sobre
as necessidades de financiamento do setor público; e

III - demonstrativo do perfil de endividamento da entidade pública
solicitante, antes e depois da realização da operação".

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do
Estado, a Resolução n° 40, de 2001, determina que, ao final do 150
exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua
publicação, a dívida consolidada líquida não poderá ser superior a
duas vezes a receita corrente líquida. Dispõe, ainda, que, durante o
período de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado em 2001
deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 a cada exercício
financeiro. Assim, considerando-se que a dívida fundada em
31/12/2001 era de R$ 28.757.000.000,00, composta basicamente pelo
refinanciamento da dívida mobiliária e pela dívida contraída para o
saneamento do Sistema Financeiro Estadual, e que a receita corrente
líquida somava R$ 11.413.000.000,00 pode-se deduzir que a dívida
consolidada do Estado, ao final de 2002, deverá ser reduzida em R$
395.400.000,00. Caso contrário, o Estado ficará impedido, enquanto
perdurar a irregularidade, de contratar operações de crédito a partir de
2003, nos termos do art. 5 0 da referida resolução. Cabe salientar que
o cumprimento dessa meta será facilitado se o crédito do Estado, no
valor aproximado de R$ 260.000.000,00, referente à forma de
aplicação do indexador IGP-Dl nos pagamentos do acordo com a
União, for utilizado para abatimento do estoque da dívida consolidada.

Dessa forma, é imperioso que a efetivação do empréstimo em
questão seja estudada no contexto de um planejamento da
administração da dívida estadual, especialmente se considerarmos
que, para que a maioria dos Estados tenha condições de quitar seus
débitos com a União, é necessário que o Produto Interno Bruto - PIB -
cresça à taxa média de 3% ao ano, segundo estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.

Concluindo, merece destaque o fato de que, conforme consta da
mensagem que acompanha o projeto, os recursos provenientes da
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operação de crédito serão aplicados com o objetivo exclusivo de
incentivar a atividade turística, com vistas à melhoria das condições
socioeconômicas da população residente nas áreas consideradas de
interesse turístico.

Ao se manifestar sobre o mérito da Emenda n° 2, a Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio opinou por sua rejeição, com o
argumento de que, a despeito da necessidade de investimento na
recuperação de nossas estradas, as prioridades de aplicação dos
recursos do PRODETUR não deveriam ser estabelecidas por meio de
emendas ao projeto em análise. Tal competência deveria ficar a cargo
da unidade gestora do programa, que é composta de representantes
de diversos órgãos do Estado. Acatando a opinião da comissão de
mérito, deixamos de aprovar a Emenda n°2.

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

2.043/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 2.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo Aloise -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.179/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação da proposição com a Emenda n° 1 e com as
Emendas n

o
s 2 e 3, que propôs.

Agora, cabe a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta institui o plano de carreira dos servidores
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do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e aborda o quantitativo
de cargos efetivos das carreiras, a estrutura das carreiras, a
correlação de cargos, o número de cargos e respectivas classes, a
descrição dos cargos em comissões e a tabela de vencimento das
carreiras.

A proposição estabelece que o plano de cargos, carreira e
vencimentos será composto de três carreiras: Fiscal Estadual
Agropecuário, Gestão e Administração e Apoio Técnico Operacional.
Estabelece que os cargos de provimento em comissão compreendem
os seguintes grupos: direção superior, assessoramento, chefia ou
supervisão e coordenação.

Dispõe, ainda, a proposição sobre ingresso na carreira,
desenvolvimento, avaliação de desempenho, qualificação profissional
na carreira, remuneração das carreiras e enquadramento dos atuais
servidores.

Entendemos que a proposição é extremamente meritória, visto que o
IMA não possui um plano de carreira e a instituição deste, sem
sombra de dúvida, servirá como estímulo ao desenvolvimento
profissional dos seus servidores.

Ademais, a tabela de vencimentos do IMA está defasada, e a
situação financeira dos servidores beira o insustentável. O projeto
implica, segundo o IMÃ, uma recomposição de remuneração da
ordem de 37%, percentual coerente com o fato de o último reajuste
salarial dessa entidade ter ocorrido em 1997.

Na verdade, o atual nível de remuneração significa prejuízo para o
Estado. O IMÃ admite o servidor, treina-o e investe nele. Entretanto,
acaba perdendo-o, pois este encontra uma remuneração melhor fora
do IMA, o que de fato vem ocorrendo com significativa freqüência.

A repercussão financeira da proposição significará, segundo o IMA,
uma despesa adicional da ordem de R$ 9.200.000,00 por ano.
Entendemos que esse montante poderá ser facilmente absorvido pelo
orçamento do Estado e será amplamente compensado, retornando em
forma de uma melhor prestação de serviços para a sociedade.

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

2.179/2002 no P turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 e 3, da Comissão de
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Administração Pública.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo Aloise -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.742/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela tem
por objetivo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Cachoeira Dourada o imóvel que especifica.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, o projeto de lei retorna agora a este órgão colegiado
a fim de receber parecer para o 2 0 turno.

Visando dar cumprimento ao disposto no § 1° do art. 189 do
Regimento Interno, consta deste parecer, na parte final, a redação do
vencido.

Fundamentação
Cabe, de início, esclarecer que o imóvel de que se ocupa a

proposição consiste de um terreno urbano edificado, com a área de
2.357m2 , onde funcionava uma unidade de ensino da rede estadual.

Em virtude da política adotada pelo Estado de se municipalizar o
ensino, a escola foi transferida para outro local, e o imóvel passou a
abrigar as instalações de uma unidade mista de saúde da Prefeitura,
onde são prestados serviços médico-ambu lato riais.

Como a demanda por esses serviços tem crescido em proporção tal,
que tornaram-se as aludidas instalações insuficientes para atender a
contento a população carente, faz-se necessário ampliá-las. Contudo,
para que a municipalidade possa fazer as obras, é mister que o imóvel
seja transferido para seu domínio.

Neste ponto, é relevante explicitar que a Secretaria de Estado da
Educação, à qual está vinculado o bem, manifestou-se favoravelmente
à sua doação, por não necessitar de utilizá-lo.

No que nos cabe examinar, ratificamos o exarado no 1° turno: a
pretendida doação não envolve dispêndio de recursos financeiros,
vale dizer que não acarreta impacto no orçamento do Estado.
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Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.742/2001, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Arlen Santiago -

Dalmo Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.742/2001

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 constituído de um terreno com a área de
2.357m2 (dois mil trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados),
situado naquele município, registrado sob o n° 4.321, no Livro 3-E, a
fls. 121, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
manutenção da unidade mista de saúde.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - O contrato de doação só poderá ser efetivado com a
anuência da empresa Centrais Elétricas de Goiás, que deverá retirar o
seu encargo.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.774/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em

epígrafe estrutura os quadros especiais de pessoal da administração
pública estadual autárquica e fundacional, das instituições que
menciona, e dá outras providências.

A proposição foi aprovada em 1° turno, com a Emenda n° 2, da
Comissão de Constituição e Justiça; as Emendas n os 3 a 5, da
Comissão de Administração Pública, e as Emendas n os 6 a 13, da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Retorna a
matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos
termos do art. 189 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em exame, na forma do vencido, reestrutura os Quadros

Especiais de Pessoal das seguintes instituições da área de ciência e
tecnologia: FAPEMIG, CETEC, FEAM, FUNED, FJP, IGA e IPEM. A
carreira de ciência e tecnologia contará com quatro segmentos de
classes de cargos: Pesquisador em Ciência e Tecnologia e Gestor
Logístico em Ciência e Tecnologia, de nível superior; Técnico em
Atividades de Ciência e Tecnologia, de nível médio, e Auxiliar em
Atividades de Ciência e Tecnologia, de nível fundamental. Os
ocupantes dos cargos poderão ser posicionados em graus e em
níveis, dependendo dos critérios de tempo, titulação e avaliação de
desempenho. Como bem observou esta Comissão no 1° turno, o
posicionamento do servidor em graus e em níveis nada mais é do que
a progressão e a promoção do servidor dentro da carreira. A
proposição traz, ainda, regras para o posicionamento dos atuais
servidores dos quadros de pessoal das referidas instituições na nova
carreira a ser instituída e prevê gratificação para o exercício das
funções de direção, chefia e assessoramento.

O art. 30 da Carta Estadual, em simetria com a Constituição Federal,
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. Vê-se, portanto, que a implantação de
um plano de carreira para os servidores é uma exigência legal, além
de ser extremamente benéfica para a administração pública, pois a
organização de um sistema baseado em carreiras constitui a melhor
forma de apuração do mérito dos servidores e de valorização de suas
atividades. Por essa razão, a proposição deve prosperar. No entanto,
com o intuito de padronizar a terminologia utilizada na proposição,
eliminar dispositivos repetitivos e aglutinar outros que tratam da
mesma matéria, apresentamos oito emendas de 20 turno, que,
observando o disposto no art. 189 do Regimento Interno, em nada
alteram o conteúdo do projeto.

rÃ



997

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

1.774/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 8, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Substituam-se, na epígrafe da Seção IV do Capítulo III, nos arts. 20

a 25 e nas epígrafes dos Anexos VIII e XII, as denominações "carreira
de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia" e "série de classe
de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia" por "segmento de
classes de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia",
suprimindo-se, no art. 34, os termos "e a carreira".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam estruturados, observado o disposto nesta lei e

conforme as diretrizes de planos de carreira para a administração
estadual, nos termos da Lei n°10.961, de 14 de dezembro de 1992, e
do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, os Quadros
Especiais de Pessoal das seguintes instituições da área de ciência e
tecnologia da administração autárquica e fundacional do Estado:

- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIO -;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro - FJP -;
VI - Instituto de Geociências Aplicadas - lOA -;
VII - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG.".
EMENDA N°3

Dê-se aos arts. 20 a 70, que integram o Capitulo II, a seguinte
redação, sob a denominação "Do Ingresso e do Desenvolvimento na
Carreira":

"Capitulo II
Do Ingresso e do Desenvolvimento na Carreira

Art. 20 - O ingresso do servidor far-se-á por provimento de cargo
efetivo, no grau inicial relativo ao nível de escolaridade comprovado,
mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, observada a ordem de classificação.
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Art. 30 - O desenvolvimento do servidor na carreira, observadas

as condições previstas nesta lei, dar-se-á por posicionamento em grau
ou em nível:

- o posicionamento em nível corresponde ao posicionamento do
servidor no nível compatível com os requisitos que preencher;

II - o posicionamento em grau corresponde ao posicionamento do
servidor no grau compatível com os requisitos que preencher.

Parágrafo único - O cumprimento do estágio probatório pelo servidor
equivale ao atendimento dos requisitos de efetivo exercício, tanto para
posicionamento em nível quanto para posicionamento em grau.

Art. 40 - São condições para o posicionamento em nível:
- setecentos e trinta dias de efetivo exercício no cargo ocupado no

período aquisitivo, sendo que a contagem do prazo se fará após o
cumprimento do estágio probatório;

II - atendimento dos requisitos especificados nos arts. 10, 14, 18 e
22 desta lei.

Art. 50 - A obtenção do posicionamento em grau está condicionada à
permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de setecentos e
trinta dias e à sua aprovação em processo de avaliação de
desempenho.

Art. 60 - Perderá o direito ao posicionamento em nível ou em grau o
servidor que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de
suspensão;

II - for destituído, por penalidade, de cargo de provimento em
comissão;

III - afastar-se do serviço, sem vencimento, sem motivo legalmente
aceitável, por mais de cinco dias, no caso de posicionamento em grau,
ou por mais de vinte dias, no caso de posicionamento em nível.

Parágrafo único - Apenas para fins de posicionamento em grau, o
afastamento nos casos de licença para tratamento de saúde ou
licença decorrente de doença profissional ou de acidente de trabalho,
considerado isolada ou cumulativamente, fica limitado a cento e
oitenta dias, durante o período aquisitivo.

Art. 70 - Os posicionamentos do servidor em nível e em grau são
independentes entre si, de modo que a obtenção de um não será
empecilho para a do outro.".

rÃ"
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EMENDA N°4

Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - As classes de cargos de atribuições da mesma natureza da

Carreira de Ciência e Tecnologia compõem os seguintes segmentos
de classe:

a) Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia;
b) Gestão Logística em Ciência e Tecnologia;
c) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;

d) Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia.".

EMENDA N°5
Dê-se ao "caput" do art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25 - As entidades relacionadas no art. 1° promoverão a revisão

do enquadramento do servidor que, na data da publicação desta lei,
ocupar cargo de seus Quadros de Pessoal e, respeitado o disposto
nesta lei, determinarão seu posicionamento nos Quadros Especiais
dos respectivos anexos, observadas as seguintes regras:".

EMENDA N°6
Suprimam-se os arts. 20 e 23.

EMENDA N°7
O "caput" do art. 22 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 22 - O posicionamento, em nível, d• D servidor ocupante deste

cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:".
EMENDA N°8

Suprima-se a alínea "b" no inciso IV do art. 18.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Rogério Correia -

Sebastião Navarro Vieira - Antônio Carlos Andrada - Jorge Eduardo
de Oliveira.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.774/2001

Estrutura os Quadros Especiais de Pessoal da administração
pública estadual autárquica e fundacional, das instituições que
menciona, e dá outras providências.

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

Das Disposições Preliminares
Art. l O - Ficam estruturados, nos termos desta lei, os Quadros
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Especiais de Pessoal da administração pública estadual
autárquica e fundacional, das seguintes instituições da área de ciência
e tecnologia:

- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG -;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro - FJP -;
VI - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
VII - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG.
§ 1° - Os Quadros de Pessoal ora estruturados ficam adequados às

diretrizes de Planos de Carreira para a Administração Estadual, nos
termos da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e do Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994, observado o disposto nesta lei.

§ 2° - O Quadro de Carreira do IPEM-MG será adequado, através de
portaria do órgão, ao disposto nesta lei.".

Capítulo II
Dos Conceitos e das Caracterizações

Art. 20 - Observados os demais conceitos a que se refere a Lei n°
10.961, de 14 de dezembro de 1992, para os efeitos desta lei,
conceituam-se:

- os cargos de atribuições da mesma natureza estão
especificados nos seguintes segmentos de classe:

a) Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em	Ciência	e
Tecnologia;

b) Gestão Logística em Ciência e Tecnologia;
c) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
d) Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
II - posicionamento é o ato administrativo pelo qual cada entidade

reverá o enquadramento de cada servidor, observadas as condições
previstas nesta lei;

a) posicionamento em nível é o posicionamento do servidor no nível
correspondente aos requisitos que preencher;

b) posicionamento em grau é o posicionamento do servidor no grau
correspondente aos requisitos que preencher.

Parágrafo único - 0 cumprimento do estágio probatório pelo
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servidor equivale ao atendimento dos requisitos de efetivo
exercício, tanto para posicionamento em nível quanto para
posicionamento em grau.
Art. 30 - O ingresso do servidor far-se-á mediante aprovação em

concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a
ordem de classificação, por provimento de cargo efetivo no grau
inicial relativo ao nível de escolaridade comprovado, e o
desenvolvimento dar-se-á por posicionamento em grau e em nível,
observadas as condições previstas nesta lei.

Art. 40 - Para obter posicionamento em nível o servidor deverá:
- ter setecentos e trinta dias de efetivo exercício no cargo

ocupado no período aquisitivo, sendo que a contagem do prazo se
fará após o cumprimento do estágio probatório;

II - atender aos requisitos específicos dos arts. 10, 14, 18 e 22 desta
lei.
Art. 50 - A obtenção do posicionamento em grau está

condicionada à permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de
setecentos e trinta dias e à aprovação em processo de avaliação de
desempenho.

Art. 60 - Perderá o direito ao posicionamento em nível ou em grau o
servidor que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de
suspensão ou for destituído, por penalidade, de cargo de provimento
em comissão;

li - afastar-se, sem motivo legalmente aceitável, do serviço por
mais de cinco dias, sem vencimento, para posicionamento em grau,
ou por mais de vinte dias, no caso de posicionamento em nível.

Parágrafo único - Apenas para fins de posicionamento em grau, o
afastamento nos casos de licença para tratamento de saúde ou
licença decorrente de doença profissional ou de acidente de
trabalho, considerado isolada ou cumulativamente, fica limitado a
cento e oitenta dias, durante o período aquisitivo.

Art. 70 - Os posicionamentos em nível e em grau do servidor são
independentes entre si, de modo que a obtenção de um não será
empecilho para a do outro.

Capítulo III
Dos Cargos e da Carreira
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Art. 8° - Os Quadros de Pessoal de que trata esta lei têm a

seguinte composição:
- cargo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia;

II - cargo de Gestor Logístico em Ciência e Tecnologia;
III - cargo de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
IV - carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Seção 1
Do Segmento de Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e

Tecnologia
Art. 90 - O cargo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia

destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de
gestão, planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução,
coordenação e controle técnico de programas e projetos de pesquisa
e desenvolvimento científico e tecnológico, estudos e serviço técnico-
científicos.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o
segmento de classes do cargo de que trata este artigo é o curso de
nível superior, reconhecido na forma da legislação vigente.

Art. 10 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1:
a) ser portador de diploma de curso superior; e
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível II:
a) ter o título de Especialização 'Lato Sensu"; ou
b) ser podador de diploma de curso superior e contar nove anos

de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável;

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

III - Nível III:
a) ter o título de Mestre; ou
b) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar onze anos

de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável; ou
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c) ser portador de diploma de curso superior e contar

dezessete anos de experiência comprovada em sua área de
atuação, após a obtenção do diploma de graduação, e avaliação de
desempenho favorável;

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

IV - Nível IV:
a) ter o título de Doutor; ou
b) ter o título de Mestre e contar doze anos de experiência

comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do diploma
de graduação, e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar dezoito
anos de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável; ou

d) ser portador de diploma de curso superior e contar vinte anos
de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de
desempenho favorável;

e) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber.

Art. 11 - A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser
revalidada por instituição nacional credenciada para esse fim.

Art. 12 - A tabela de vencimentos do segmento de classes de
Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia é a
constante no Anexo V desta lei.

Seção II
Do Segmento de Gestão Logística em Ciência e Tecnologia

Art. 13 - O cargo de Gestor Logístico em Ciência e Tecnologia
destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de apoio
administrativo à direção, coordenação, organização, planejamento,
execução, controle e avaliação de projetos e programas na área de
ciência e tecnologia.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o
segmento de classes do cargo de que trata este artigo é o curso de
nível superior, reconhecido na forma da legislação vigente.

Art. 14 - 0 posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
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cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos
específicos:

- Nível 1:
a) ser portador de diploma de curso superior; e
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;

- Nível II:
a) ter o título de Especialização "Lato Sensu"; ou
b) ser portador de diploma de curso superior e contar nove anos

de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável;

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

III - Nível III:
a) ter o título de Mestre; ou
b) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar onze anos

de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável; ou

c) ser portador de diploma de curso superior e contar dezessete
anos de experiência comprovada em sua área de atuação, após a
obtenção do diploma de graduação, e avaliação de desempenho
favorável;

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber;

V - Nível IV:
a) ter o título de Doutor; ou
b) ter o título de Mestre e contar doze anos de experiência

comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do diploma de
graduação, e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar dezoito anos
de experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção
do diploma de graduação, e avaliação de desempenho favorável; ou

d) ser portador de diploma de curso superior e contar vinte anos de
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação, e avaliação de desempenho favorável;

e) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
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órgão de classe, quando couber.

Art. 15 - A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser
revalidada por instituição nacional credenciada para esse fim.

Art. 16 - A tabela de vencimentos do segmento de classes de
Gestão Logística em Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VI
desta lei.

Seção III
Do Segmento de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

Art. 17 - O cargo de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
destina-se a servidores habilitados ao exercício de atividades de
apoio técnico-administrativo nas áreas de pesquisa, desenvolvimento
e gestão logística em ciência e tecnologia.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para os cargos de
que trata este artigo é o curso de ensino médio, com habilitação
para o exercício de profissão técnica, reconhecido na forma da
legislação vigente.

Art. 18 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste
cargo depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos:

- Nível 1:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) ter registro no órgão de classe, quando couber;
II - Nível II:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) contar no mínimo dez anos de experiência comprovada em sua

área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio, com
habilitação para o exercício de profissão técnica, e avaliação de
desempenho favorável; e

c) ter registro no órgão de classe, quando couber;
III - Nível III:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica; e
b) ter o mínimo de quatorze anos de experiência em atividade de

sua área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio,
com habilitação para o exercício de profissão técnica, e avaliação de
desempenho favorável; e
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c) ter registro no órgão de classe, quando couber.
IV - Nível IV:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão
técnica, quando couber;
b) contar no mínimo catorze anos de experiência em atividade de

sua área de atuação, após a conclusão do curso técnico, e avaliação
de desempenho favorável; ou

c) contar no mínimo dezessete anos de experiência em atividade de
sua área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio, e
avaliação de desempenho favorável; e

d) ter registro no órgão de classe, quando couber.
Art. 19 - A tabela de vencimentos do segmento de classes de

Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no
Anexo VII desta lei.

Seção IV
Da Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

Art. 20 - A carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e
Tecnologia destina-se ao posicionamento, à promoção e à progressão
horizontal dos atuais servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de
Atividades de Pesquisa da Carreira de Ciência e Tecnologia, criada
pela Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990.

Art. 21 - O cargo de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia
destina-se a servidores habilitados para o exercício de atividades
auxiliares de suporte operacional nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em ciência e tecnologia.

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o segmento de
classes do cargo de que trata este artigo é o curso de ensino
fundamental, reconhecido na forma da legislação vigente.

Art. 22 - Os cargos da série de classes de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia, constantes do Anexo IV desta lei, têm como
requisitos:

- Nível 1: conclusão do ensino fundamental ou no mínimo cinco
anos de efetivo exercício no serviço público estadual;

II - Nível II: conclusão do ensino fundamental, no mínimo de sete
anos de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação
de desempenho favorável;
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III - Nível III: conclusão do ensino fundamental, no mínimo onze

anos de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação
de desempenho favorável;

IV - Nível IV: conclusão do ensino fundamenta!, no mínimo quinze
anos de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação
de desempenho favorável.

Art. 23 - Para promoção na Carreira de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia, como previsto no art. 25 da Lei n° 10.961, de
14 de dezembro de 1993, exigir-se-á do servidor o cumprimento do
interstício a que se referem o inciso 1 do art. 40 e o inciso 1 do art. 22,
ambos desta lei.

Art. 24 - A tabela de vencimentos da Carreira de Auxiliar em
Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VIII desta
lei.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e da Administração dos Cargos e da Carreira
Art. 25 - O atual ocupante de cargo dos Quadros de Pessoal

referidos no art. 1° desta lei será posicionado nos Quadros
Especiais dos respectivos anexos, observadas as seguintes regras:

- ocupante de cargo com atividades na área fim de cada
instituição será posicionado no segmento de classes de Pesquisa,
Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia;

II - ocupante de cargo com atividades na área meio de cada
instituição será posicionado no segmento de classes de Gestão
Logística em Ciência e Tecnologia;

III - ocupante de cargo de Técnico em Atividades de Pesquisa será
posicionado no segmento de classes de Técnico em Atividades de
Ciência e Tecnologia;

IV - ocupante de cargo de Auxiliar de Atividades de Pesquisa será
posicionado na Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e
Tecnologia.

Art. 26 - O posicionamento referido no art. 25 compreende a
transposição dos ocupantes dos atuais cargos definidos nesta lei,
conforme os Anexos XII a XV, conjugada com a aplicação dos
critérios de titulação ou experiência equivalente estabelecidos
nos arts. 10, 14, 18 e 22 desta lei, não se exigindo, para esse
fim, a avaliação de desempenho, devendo o servidor apresentar a
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documentação necessária ao ato, no prazo de até sessenta dias
contados a partir da data da publicação da lei.

Art. 27 - Na observância do disposto nesta lei, o servidor será
posicionado de forma que se lhe assegure, no mínimo,
vencimento, provento ou pensão de valor igual ao que vinha
percebendo.

Art. 28 -As funções de direção, chefia e assessoramento no âmbito
das instituições enumeradas no art. 1°, exercidas por servidores
públicos integrantes ou não dos Quadros de Pessoal objeto desta
lei, serão remuneradas por gratificação, observando- se:

- funções de nível hierárquico superior farão jus à gratificação
equivalente a 40% (quarenta por cento) do vencimento do Grau A do
Nível 1 do Anexo V desta lei;

II - funções de nível hierárquico intermediário farão jus à
gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) do vencimento do
Grau A do Nível 1 do Anexo V desta lei;

III - funções de nível hierárquico inferior farão jus à gratificação
equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento do Grau A do
Nível 1 do Anexo V desta lei.

§ 1° - As funções de chefia, supervisão e assessoramento de que
cuida o "caput" deste artigo serão objeto de regulamentação no
âmbito das entidades referidas no art. 1° desta lei, atendidas as
respectivas especificidades.
§ 20 - O servidor integrante do Quadro de Pessoal,

responsável pelo exercício das competências de que cuida o ai. 6 0 da
Lei n° 12.158, de 23 de maio de 1996, fará jus à gratificação de
função mencionada no inciso 1 deste artigo.

§ 30 - O servidor integrante dos Quadros de Pessoal desta lei, no
exercício do cargo de direção de que cuida a Lei n° 10.623, de 16
de janeiro de 1992, será remunerado por opção, considerando-se a
gratificação de função do inciso 1 deste artigo.

Art. 29 - O detalhamento das atribuições e os critérios de avaliação
de desempenho dos cargos e da Carreira, para efeito de
posicionamento, serão fixados por meio de portarias a serem
baixadas no âmbito de cada uma das instituições referidas no art.
1° desta lei, no prazo de até sessenta dias a contar de sua
publicação, as quais terão vigência mínima de dois anos, renováveis
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por igual período.

Parágrafo único - O processo de avaliação de desempenho
apurará o cumprimento pelo servidor de suas atribuições, o
desempenho profissional no cargo e ainda:

a) assiduidade, pontualidade, dedicação ao serviço,
observância dos demais deveres e, especialmente, a produtividade
funcional;

b) dados cadastrais e curriculares que comprovem
aperfeiçoamento, mediante a participação em curso de capacitação e
desenvolvimento profissional;

c) capacidade	revelada na qualidade e na	eficiência
demonstradas em face da complexidade das atividades exercidas.

Art. 30 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos
cargos criados em decorrência dos arts. 20 e 23 da Lei n° 12.593, de
28 de julho de 1997, bem como àqueles transferidos nos termos do
art. 29 da mesma lei, o posicionamento nas Quadros Especiais de
Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia, de que trata esta lei.

Art. 31 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos
cargos criados em decorrência do disposto no § 40 do art. 33 da Lei
n° 10.827, de 23 de julho de 1992, bem como àqueles transferidos
nos termos do art. 7 0 da Lei n°12.153, de 21 de maio de 1996, o
posicionamento nos Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de
Ciência e Tecnologia, de que trata esta lei.

Art. 32 - Os cargos de Professor Assistente criados pela Lei n°
11.658, de 2 de dezembro de 1994, e alterados pela Lei n° 12.872,
de 17 de junho de 1998, ficam transformados em cargos de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia e incluídos no Quadro
Especial de Pessoal de Ciência e Tecnologia, nos termos desta lei.

Art. 33 - O disposto nesta lei aplica-se aos servidores inativos e
pensionistas dos Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de
Ciência e Tecnologia objeto desta lei.

Art. 34 - Os cargos que compõem os segmentos de classes e a
Carreira de que trata esta lei ficam distribuídos de acordo com o
Anexo IX.

Art. 35 - Aplica-se aos detentores de função pública do Quadro
de Funções Públicas e de Atividades de Ciência e Tecnologia,
constantes no Anexo V da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de
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1990, o disposto nesta lei.
Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO 1

Do Cargo do Segmento de Classe de Pesquisa, Gestão e
Desenvolvimento

em Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 9 0, da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO II

Do Cargo do Segmento de Classe de Gestão Logística em Ciência e
Tecnologia

(a que se refere o art. 13 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002

ANEXO III

Do Cargo do Segmento de Classe de Técnico em Atividade de
Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 17 da Lei n°, de / /2002)

* - O quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO IV

Do Cargo do Segmento de Auxiliar em Atividade de Ciência e
Tecnologia

Wk
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(a que se refere o ai. 22 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO V
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Pesquisa,

Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
(a que se referem os ais. 12 e 28 da Lei n° , de / / 2002)

* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO VI
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Gestão

Logística em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 16 da Lei n° ,de / /2002)

* - O Quadro do Anexo VI foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO VII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Técnico em

Ciência e Tecnologia
(a que se refere o ai. 19 da Lei ri 0 ,de / /2002)

* - O Quadro do Anexo VII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO VIII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 24 da Lei ri° , de / / 2002)

* - O Quadro do Anexo VIII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO IX
QUADROS ESPECIAIS DE PESSOAL DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

* - O Quadro do Anexo IX foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO IX - A
QUADRO COMPLEMENTAR - IPEM-MG

QUADROS ESPECIAIS DE PESSOAL DE ATIVIDADES DE

rÁ
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(a que se refere o art. 37 da Lei n o ______Ide ________de 2002)

Transposição de vagas do IPEM-MG
* - O Quadro do Anexo IX - A foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO X

Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Pesquisa,
Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de //2002.)

* - O Quadro do Anexo X foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO Xl

Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Gestão
Logística em Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 26 da Lei n°, de 1/2002)
* - O Quadro do Anexo XI foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO XII

Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Técnico em
Atividades de Ciência e Tecnologia (a que se refere o art. 26 da Lei n°

de//2002)
* - O Quadro do Anexo XII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.

ANEXO XIII

Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Auxiliar em
Atividades de Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de / /2001.)
* - O Quadro do Anexo XIII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.6.2002.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.85312001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Geraldo Rezende e
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tem por escopo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Limeira do Oeste o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora retorna
para que o apreciemos, no 2 0 turno.

Cabe esclarecer que, nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento
Interno, faremos constar deste parecer a redação do vencido, a ser
formalizada em sua parte final.

Fundamentação
O bem público que ora se pretende doar ao Município de Limeira do

Oeste constitui-se de terreno urbano com área de 960m2 , doado ao
Estado em 1988, pelo Município de Iturama, e encontra-se vinculado à
Secretaria de Estado da Saúde, embora até o presente não lhe tenha
sido dada nenhuma destinação. Daí a manifestação deste órgão
favorável à sua alienação, para que a municipalidade construa ali o
pronto socorro municipal.

No que concerne ao exame dos aspectos financeiros e
orçamentários, reiteramos o afirmado no 1° turno: a proposta
consubstanciada no projeto não ocasionará, em nada, aumento de
despesa nem incremento de receita nas contas públicas, vaie dizer,
não afetará o orçamento do Estado.

Apenas para reparar erro material, estamos apresentando emenda
ao vencido, que será formalizada na parte conclusiva deste parecer.

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

1.853//2001 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.
EMENDA N° 1

Substitua-se no "caput"do art. l°a expressão "no Serviço Registral
de Imóveis de Iturama" por " ficha 01, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Iturama".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Rêmolo

Aloise - Arlen Santiago.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.853/2001

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel ao Município
de Limeira do Oeste.

rÀ



1014
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de

Limeira do Oeste o imóvel constituído por uma propriedade urbana,
com área de 960m2 (novecentos e sessenta metros quadrados),
constante do Lote 01, da quadra 11-A, situado nessa cidade,
registrado no livro n° 2, matrícula n° 8.516, no Serviço Registral de
Imóveis de Iturama.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a abrigar o Pronto Socorro do Município de Limeira do Oeste.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da data da 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 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.897/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela é de autoria do Deputado Ivaír Nogueira e tem

por escopo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Matutina o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n°
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora
retorna a este órgão colegiado para que o apreciemos, já no 20 turno.

Cabe esclarecer que, nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento
Interno, faremos constar deste parecer a redação do vencido, a ser
formalizada na sua parte final.

Fundamentação
O bem público que ora se pretende doar ao Município de Matutina

constitui-se de terreno urbano com área de 2.000m 2 , que se encontra
vinculado à Secretaria de Estado da Educação e abriga atualmente
escola pública municipal. Daí a manifestação deste órgão, quanto ao
mérito, favorável à sua alienação, para que a municipalidade possa
fazer reformas ou, mesmo, serviços de manutenção no imóvel, uma
vez que a destinação de recursos municipais só pode ser realizada
em bens cuja titularidade seja do município.

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

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

1.897/2001 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Arlen

Santiago.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.897/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matutina 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

Matutina o imóvel constituído de um terreno com a área de 2.000m2
(dois mil metros quadrados), localizado na Vila Matutina, naquele
município, registrado sob o n° 16.827, a f Is. 103 do Livro 3-V, no
Cartório de Registro de Imóveis de São Gotardo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Ana Rocha e à construção de quadra
poliesportiva.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da doação, não lhe
tiver sido dada a destinação descrita no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E AS EMENDAS N OS 1 E
2 AO PROJETO DE LEI N° 1.783/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela revoga a Lei
n° 13.162, de 20/1/99, que dispõe sobre a frota oficial de veículos do
Estado e estabelece incentivo fiscal.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição. A Comissão de
Administração Pública e esta opinaram favoravelmente à aprovação
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do projeto em sua forma original. Em Plenário, foi apresentado o
Substitutivo n° 1, de autoria do Deputado Paulo Piau, e as Emendas
nos 1 e 2, do Deputado Anderson Adauto.

Por esse motivo, volta o projeto a esta Comissão para que seja
emitido parecer sobre o substitutivo e as emendas, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela revoga a Lei n° 13.162, de 1999, que dispõe

sobre a obrigatoriedade de aquisição, pelo Estado, de veículos
movidos a combustível de fonte renovável.

O Substitutivo n° 1 altera a redação dos arts. 1° e 3 0 da lei, tornando-
a mais flexível, ao estabelecer que a frota oficial será composta
preferencialmente por veículos movidos a combustível de fonte
renovável e permitir a aquisição de veículos de outras modalidades de
combustível, em casos excepcionais. O incentivo fiscal será
concedido, sempre que possível, atendendo à política de incentivo ao
carro a álcool ou demais combustíveis de fonte renovável.

Concordamos com tal proposta, pois a revogação de uma lei mineira
que garante a chamada frota verde é medida muito radical, e o
Substitutivo n° 1 possibilita que a tecnologia brasileira para a produção
de álcool não seja desprezada, num momento em que a maioria dos
países desenvolvidos investe na busca de fontes alternativas de
energia. Não nos esqueçamos de que o álcool é comprovadamente
menos poluente, além de provir de recurso natural renovável: a cana-
de-açúcar. O substitutivo flexibilixa a lei em vigor, devido à pouca
oferta daqueles veículos hoje, mas reconhece a importância de se
envidarem esforços na utilização de combustíveis menos agressivos
ao ambiente.

A Emenda n° 1 diminui o valor do ICMS incidente sobre as
operações onerosas relativas à aquisição de veículos a álcool para a
alíquota de 6%. Todavia, conforme preceituam o art.155, § 2°, inciso
XII, "g", da Constituição da República e a Lei Complementar Federal
n° 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8 0, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, é obrigatória a deliberação
prévia dos Estados e do Distrito Federal, mediante celebração e
ratificação de convênio interestadual, para a concessão ou revogação
de isenções, benefícios fiscais, incentivos ou favores fiscais dos quais
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resulte redução ou eliminação direta ou indireta do ônus do ICMS.
Assim, a concessão da redução de alíquota prevista na emenda
depende de aprovação do CONFAZ, órgão colegiado representativo
de todos os Estados da Federação. Há, portanto, vício de
inconstitucional idade na emenda em apreço. Além disto, ela fere o art.
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por representar renúncia de
receita.

A Emenda n° 2/Propõe que o valor do ICMS incidente sobre as
operações de verda de álcool combustível será de 12% . Atualmente,
o RICMS, em seu' art.43, inciso 1, aiO, define essa alíquota em 25%,
conforme determinação do Decreto n° 38.104, de 28/6/96. E possível
fazer-se a alteração, mas tal medida fere a Lei de Responsabilidade
Fiscal por representar renúncia de receita ( art.14) sem determinar
fonte alternativa. Além disso, o objetivo do nobre Deputado, ao propô-
la, foi suprir os efeitos danosos sobre a atividade sucroalcooleira
advindos da revogação da Lei n° 13.162. Como nossa opinião é a de
aprovar o Substitutivo n° 1, que não revoga tal lei, a emenda perde
sua motivação. Por isso, somos por sua rejeição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n° 1 ao Projeto

de Lei n° 1.783/2001, e pela rejeição das Emendas n
o
s 1 e 2.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Rêmolo Aloise.



1018
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2002

ATA

ATA DA 372a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 300, 301, 302,
303, 304 e 305/2002 (encaminham os vetos às Proposições de Lei nos
15.200, 15.150, 15.196, 15.152 e 15.151 e o Projeto de Lei n°
2.245/2002, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 2.246 a 2.253/2002 - Requerimentos n os 3.428 a 3.430/2002 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade (2) e Dinis Pinheiro
(2) e da Comissão Especial da Prostituição Infantil - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro
Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Amilcar Martins,
Carlos Pimenta, Doutor Viana, Márcio Cunha e Rogério Correia -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dinis Pinheiro (2) e Antônio Andrade; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial da
Prostituição Infantil e do Deputado Antônio Andrade; aprovação -
Requerimento n° 3.077/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Requerimento n° 3.195/2002; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n° 3.310/2002; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n°3.315/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Requerimento n° 3.335/2002; aprovação - 2 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Inexistência de quórum para votação de propostas de
emenda à Constituição e de projeto de lei complementar - Questão de
ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência
de quórum para discussão - Discussão de Proposições: Discussão,
em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.764/2001; apresentação das
Emendas n

o
s 6 e 7; encerramento da discussão; encaminhamento do

projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.98012002;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de

rs



Lei nos 1.865/2001 e 1.972/2002; encerramento da discussão -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - AFIton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - José Milton - 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 - Pastor George - Paulo Pettersen -
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 proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da

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

- A Deputada Elbe Brandão, P-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

rÀ
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'MENSAGEM No 300/2002*

Belo Horizonte, 21 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto parcial à Proposição de Lei n° 15.200, que cria o Sistema
Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para bens e
produtos industrializados e agrícolas.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Razões do Veto
Ao receber, para ser sancionada, a Proposição de Lei n° 15.200, que

cria o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para
bens e produtos industrializados e agrícolas, decido opor veto ao seu
artigo 90, por razões de interesse público.

Ocorre que esse dispositivo, por torça de emenda parlamentar, teve
a sua redação alterada para nele incluir-se cláusula revogando a Lei
n° 13.370, de 30 de novembro de 1999, que declara a cachoeira do
Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do Estado e cria
a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira do Tombo da Fumaça.

Além de a emenda, que resultou no artigo 90 ora vetado, ser
imprópria, uma vez que introduz matéria estranha aos objetivos da
proposição, a revogação da Lei n° 13.370, de 1999, como pretendido,
não merece ser acolhida, pois não se justifica o cancelamento puro e
simples de legislação que, ao instituir a Área de Proteção Ambiental
da Cachoeira do Tombo da Fumaça, teve em vista preservar e
conservar os ecossistemas ribeirinhos e os remanescentes florestais
locais, bem como recompor a mata ciliar e estabelecer a proteção da
fauna e da flora regionais, assim protegendo a biodiversidade e dando
cumprimento ao disposto no artigo 214 da Constituição do Estado.

Esses são os motivos de interesse público que me levam a excluir
da sanção o artigo 9 0 da Proposição de Lei n° 15.200, que devolvo à

rÀ
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egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de junho de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 30 1/2002*
Belo Horizonte, 20 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 15.150, que dispõe sobre a pesquisa,
a produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento, o
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de
organismo geneticamente modificado - OGM - e de produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo no Estado.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.150, que dispõe sobre a

pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento,
o transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de
organismo geneticamente modificado - OGM - e de produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo no Estado, vejo-me compelido a negar-lhe sanção.

Regulamentando o art. 225 da Constituição Federal, a União já
editou a Lei Federal n° 8.974/95 - Lei de Biossegurança, que
estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e
liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados. Assim, apesar de o Estado ter competência concorrente
para legislar sobre "proteção do meio ambiente" (art. 24, VI, da

rÀ
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Constituição Federal), só poderia ele legislar em caráter
suplementar, atendendo a peculiaridades regionais, sem contrariar as
disposições federais.

Não vejo, no entanto, qualquer peculiaridade regional no uso das
técnicas de engenharia genética que possa merecer um tratamento
suplementar do legislador estadual. A Lei Federal n° 8.974, de 5 de
janeiro de 1995, já tratou pormenorizadamente do tema, tendo
estabelecido, inclusive, a competência da CTNBio para emitir parecer
técnico prévio conclusivo sobre qualquer atividade de OGM no meio
ambiente. A imposição de novas avaliações e encargos estaduais
relativos à biossegurança sem dúvida acarretaria uma oneração às
empresas de biotecnologia instaladas n6 Estado, tanto no setor
agroindustrial como no setor farmacêutico, e uma forma de barreira à
entrada de novas empresas.

Esses os motivos de interesse público e de ordem constitucional que
me conduzem a opor o veto total à Proposição de Lei n° 15.150, que
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de junho de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NO30212002*
Belo Horizonte, 21 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto parcial à Proposição de Lei n° 15.196, que dispõe sobre os
Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá
outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.
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Razões do Veto

Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.196, que dispõe sobre os
Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá
outras providências, vejo-me no dever de opor-lhe veto parcial,
fundado em motivos de ordem constitucional e interesse público,
incidente sobre o artigo 18, § l°do artigo 20, parágrafo único do artigo
23 e artigo 26.

A proposição de lei em exame origina-se de projeto de iniciativa do
Procurador-Geral da Justiça do Estado, versando sobre matéria
relativa a cargos e fixação de vencimentos dos servidores dos
quadros dos serviços auxiliares do Ministério Público, nos termos da
competência que lhe é atribuída constitucionalmente.

Assim, excluo da sanção o artigo 18 e o § 1° do artigo 20, porque
dispõem sobre espécies pertinentes à Lei n° 869, de 5 de julho de
1952, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado,
ao qual estão submetidos os servidores dos serviços auxiliares do
Ministério Público, e ainda que, em razão da estrutura da hierarquia
do nosso ordenamento jurídico, uma proposição de lei ordinária não
pode dispor sobre matéria reservada ao âmbito normativo de lei
complementar, sob pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade.

Excluo também da sanção o parágrafo único do artigo 23, de vez
que a autorização para o estabelecimento da forma de seu cálculo
conduz ao entendimento da criação de uma gratificação e não de
ressarcimento de despesa de locomoção para fazer intimação.

No curso do processo legislativo foi acrescentado, na Comissão de
Administração Pública, o artigo 26. Com efeito, esse dispositivo é
excluído por contrariar o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo
66 da Constituição do Estado, que reserva privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa e fixação de remuneração de
servidor dos quadros de pessoal do Poder Executivo, destacando-se
especialmente os da polícia civil e polícia militar, que têm regime
jurídico previsto em lei complementar específica.

Assim, oponho veto parcial à Proposição de Lei n° 15.196, para
excluir da sanção os dispositivos citados, devolvendo-a ao reexame
da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de junho de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas



1024
Gerais."

- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 303/2002*
Belo Horizonte, 20 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado,
opous veto parcial à Proposição de Lei n° 15.152, que dispõe sobre o
Código de Etica dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
Razões do Veto

Ao tomar conhecimento da Proposição de Lei n° 15.152, que dispõe
sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, sou
levado a opor-lhe veto parcial, incidente sobre o inciso II e suas
alíneas "a", "b" e "c", do artigo 2°, por razões de interesse público.

A medida se impõe tendo em vista que, regra geral, as situações de
agregação são temporárias, sendo que os militares continuam
usufruindo de seus direitos, garantias, vantagens e prerrogativas
inerentes ao cargo e, a teor da norma inscrita nos dispositivos
excluídos da sanção, não seriam alcançados pelas disposições do
Código de Ética e Disciplina, em caso de cometimento de
transgressão contra a disciplina e hierarquia militares.

Ressalte-se, ainda, que o militar na situação de agregado não se
desvincula da instituição a que pertence, mas tão-somente se ausenta
para o exercício de atividades estranhas à função militar, não
perdendo, todavia, a sua condição jurídica funcional, sujeitando-se,
por isso mesmo, ao regramento estatuído que lhe é aplicável.

Desta forma, excluo de sansão o inciso II e suas alíneas "a", "b" e
"c", do artigo 2° da Proposição de Lei n° 15.152, devolvendo-a ao
reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

rÀ'l
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de junho de

2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 304/2002*
Belo Horizonte, 20 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto parcial à Proposição de Lei n° 15.151, que dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.151, que dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, sou
conduzido a excluir da sanção os dispositivos adiante enunciados,
pelos motivos seguintes:
§ 20 e 30 do artigo 12
O § 2° dispõe sobre os critérios para definição e uso de área de

preservação permanente, os quais, segundo prevê este dispositivo,
serão estabelecidos ou revistos pelos órgãos competentes, expressão
genérica que, se aceita, poderia gerar dúvida de interpretação, uma
vez que a competência para o controle de tal matéria é deferida pela
legislação vigente ao Instituto Estadual de Florestas.

Além disso, o mencionado § 20 condiciona a adoção de critérios para
uso de área de preservação permanente à deliberação do Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM -, criando instância que,
certamente, influiria no exame e solução dos processos pendentes,
postergando a sua solução, o que não convém ao interesse e
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desenvolvimento da política florestal e da biodiversidade.

No que toca ao § 30, constata-se que a norma que por ele se
pretende introduzir trata de plano de manejo de bacias hidrográficas,
matéria que se inclui na competência específica do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, razão pela qual deixo também de acolhê-lo.

§ 1° e 20 do artigo 30
Os parágrafos ora considerados introduzem normas aplicáveis aos

remanescentes da Mata Atlântica, condicionando o seu uso à
observância de normas técnicas e determinando que a sua
conceituação, delimitação, tipologia e modalidades de uso sejam
definidos pelo COPAM, mediante proposta de órgão competente,
ouvido o Conselho de Administração e Política Florestal do IEF.

Os dispositivos considerados, é bem de ver, contrastam com a
legislação federal própria, baixada por meio do Decreto n° 750, de 10
de fevereiro de 1999, editado com base no artigo 225, § 4 0, da
Constituição Federal, e nas Leis Federais nos 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e 6.938, de 30 de agosto de 1981.

Verifica-se, assim, que já foram instituídas normas nacionais sobre o
assunto, especificamente conceituando o que se considera Mata
Atlântica e suas formações florestais e ecossistemas associados, com
as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do
Brasil, IBGE, 1988, ficando reservado ao Estado, por seu setor
competente, dizer sobre a supressão e a exploração de vegetação
secundária, em estágio inicial de regeneração de Mata Atlântica.

Diante, portanto, da instituição, pelo Governo Federal, de normas
próprias sobre a matéria, deixo de acolher a proposta, sem que de tal
decisão decorra prejuízo para a execução dos projetos de proteção e
defesa da Mata Atlântica, da atribuição do Estado.

Artigo 33 e § 10 e 20
Esses dispositivos visam assegurar assistência técnica gratuita a

proprietários cuja propriedade esteja em desacordo com as exigências
de reserva legal, áreas de preservação permanente protegidas e
destinação correta de embalagens de agrotóxicos.

O estabelecimento de orientação nesse sentido, que se propõe seja
implantada no Estado, refoge à competência reservada ao Instituto
Estadual de Florestas pela Lei n° 12.582, de 17 de julho de 1997,
razão que me conduz a negar sanção ao artigo 33 e seus § 1° e 2 0 .
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§ l' do artigo 37
O § 1° fixa o prazo de sessenta dias para que o IEF delibere sobre o

requerimento de uso alternativo do solo, seja para a exploração com
fins sustentáveis, seja para a alteração da cobertura vegetal nativa no
Estado.

Ocorre que o IEF não teria condições de dar cumprimento a esse
encargo no prazo previsto, que é exíguo e não condiz com a estrutura
vigente do órgão. Trata-se de inovação que merece ser considerada
para efeito da reorganização da autarquia IEF, em plano mais amplo.

Artigo 40
A disposição que o artigo 40 introduz prevê a criação de postos

itinerantes voltados para o atendimento volante das comunidades
rurais, relativamente a ações de licenciamento para exploração
florestal.

Conquanto louvável a proposta, a descentralização projetada cria
despesa para o Estado, que decorreria de sua estruturação próxima
às comunidades rurais e a previsão de pessoal qualificado para dar
cumprimento a essas tarefas.

A questão da despesa é relevante, uma vez que, atualmente, o
controle do gasto público é regulado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, que exige a demonstração prévia de disponibilidade financeira
para qualquer novo encargo, o que não foi cuidado no caso.

Por outro lado, o veto não trará maior prejuízo para as ações do
gênero, uma vez que o IEF vem procurando descentralizar as suas
atividades, extremando-as ao interior por intermédio de seus
Escritórios Regionais e Florestais, e Postos de Atendimento em
convênio com Prefeituras.

Inciso IV do parágrafo único do artigo 45
O inciso IV, objeto do veto, institui isenção de registro, no órgão

estadual competente, do produtor rural que produzir carvão vegetal de
aproveitamento de material lenhoso oriundo de desmatamento
licenciado.

Há, porém, norma estadual, instituída pelo IEF, que assegura a
isenção de que trata o dispositivo em destaque, dando-lhe tratamento
mais limitado, porém mais justo. Com efeito, a Portaria IEF n° 49/99
dispensa o registro do pequeno produtor rural nas condições que
especifica, o que, por certo, se identifica com o propósito, contido na

rÁ
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norma que introduz o dispositivo ora vetado, de proteger, com a
isenção do registro, somente pequenos empreendedores.

Artigo 64 e parágrafo único
O dispositivo em destaque determina que os prestadores de

serviços que envolvam o uso de tratores de esteira se cadastrem no
IEF e seus operadores sejam treinados em curso de operação
defensiva, instituído e sob a responsabilidade do IEF.

Vê-se que a prestação de serviços por terceiros, como é configurada
na proposta, não se inclui na competência do IEF, não lhe podendo
ser imputada, por isso mesmo, a responsabilidade pela manutenção
de cursos de treinamento para os operadores de tratores de esteira,
que não se vinculam ao quadro de pessoal do IEF, mas ao da
empresa prestadora de tais serviços. Considere-se, ademais, que a
proposta envolve despesa, sem que se tenha demonstrado a fonte
para sua cobertura.

Artigo 66
O artigo obriga o poder público a instalar instâncias regionais para

julgar recursos de pequenas infrações, quando o valor da multa for
inferior a quatro mil reais.

O julgamento de recursos relativos a multa de qualquer valor
constitui atribuição legal do IEF, que vem cumprindo regularmente
esse encargo. A alteração desse quadro com o intuito, se bem que
louvável, de inovar a estrutura da autarquia, criando unidades
descentralizadas de julgamento, só deve ser adotada se for
recomendada em estudo prévio que considere o interesse
administrativo de sua adoção e leve em conta a questão da despesa
pública, tendo em vista os rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelos motivos expostos, de ordem legal e fundados no interesse
público, excluo da sanção os § 20 e 30 do artigo 12; os § 1° e 20 do
artigo 30; o artigo 33 e § 1° e 2°; o § 1 1 do artigo 37; o artigo 40; o
inciso IV do parágrafo único do artigo 45; o artigo 64 e parágrafo único
e o artigo 66, todos da Proposição de Lei n° 15.151, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de junho de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- À Comissão Especial.

rsi



* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 305/2002*

Belo Horizonte, 21 de junho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de Escola Estadual Zé de Caiu à Escola Estadual de
Santa Rita, do Município de Chapada do Norte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de
José Pereira d'Assunção - Zé de Caiu - pelos relevantes serviços por
ele prestados à população de Chapada do Norte, no exercício das
funções de conselheiro, mestre, Inspetor Escolar, Juiz de Paz,
farmacêutico e Vice-Prefeito, conforme justificativa do Secretário de
Estado da Educação, anexa.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N° 2.245/2002
Dá a denominação de Escola Estadual Zé de Caiu à Escola

Estadual de Santa Rita, no Município de Chapada do Norte.
Art. 1° - A Escola Estadual de Santa Rita, no Município de Chapada

do Norte, passa a denominar-se Escola Estadual Zé de Caiu.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de

Escola Estadual Zé de Caiu à Escola Estadual de Santa Rita.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela

comunidade (colegiado) da Escola Estadual de Santa Rita, que, em
reunião realizada no dia 25/3/2002, homologou, por unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Zé de
Caiu, para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população do povoado de Santa Rita, com destaque para
as seguintes realizações: foi conselheiro e mestre, Inspetor Escolar,
Juiz de Paz, farmacêutico e político atuante.
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O Sr. José Pereira d'Assunção (Zé de Caiu) nasceu no dia

6/3/11. Não teve oportunidade de freqüentar uma escola, mas era
possuidor de grande sabedoria. Faleceu no dia 2/7/98.

Por outro lado, cumpre registrar que, no Município de Chapada do
Norte, não existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do
Estado com igual denominação.

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetido ao exame da egrégia
Assembléia Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2002.
Murílio de Avelar Hingel, Secretário de Estado da Educação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Marco Aurélio, Presidente do STF, comunicando que esse
Tribunal deferiu medida acauteladora para suspender a eficácia de
dispositivos da Lei Complementar n°34, de 12/9/94, que dispõe sobre
a organização do Ministério Público do Estado.

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 1.987 e 2.045/2002, que os
expedientes foram encaminhados à Secretaria de Governo e Assuntos
Municipais. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.218/2002, do Deputado Geraldo Rezende.

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.244/2002, da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Crispim Elias Campos Neto, Presidente da Câmara Municipal
de Ipatinga, indicando o Vereador Benigno Frade Leite Filho para
representar essa Câmara no Seminário Legislativo Aguas de Minas II.

rÁl
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Dos Srs. João Pedro de Oliveira e José Cassimiro Magalhães,

Presidentes das Câmaras Municipais de Itanhomi e Santana do
Paraíso, respectivamente, encaminhando moções de apoio ao Projeto
de Lei n° 2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, que extingue a
taxa de licenciamento de veículos, as quais foram aprovadas por
essas Casas a partir de propostas dos Vereadores José Alves de
Faria (Itanhomi) e António Afonso Duarte (Santana do Paraíso). (-
Anexem-se ao Projeto de Lei n°2.093/2002.)

Dos Srs. Júlio Maria de Albuquerque e José Cassimiro Magalhães,
Presidentes das Câmaras Municipais de Manhumirim e Santana do
Paraíso, encaminhando moções de apoio às reivindicações dos
servidores estaduais em greve. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Vítor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima,
requerendo, em nome dos Prefeitos Municipais reunidos no 67°
Encontro de Cidades-Pólo do Estado, que a comissão especial a ser
designada para elaborar as diretrizes metodológicas para a
composição do índice Mineiro de Responsabilidade Social - IRMS -,
criado pela Lei n° 14.172, de 2002, aguarde a próxima edição do
referido Eniontro, a realizar-se em 7/8/2002 e 8/8/2002. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.834/2002, da
Comissão de Direitos Humanos, que a denúncia de agressão contra a
Sra. Andréia Maria dos Santos foi apurada por meio de processo
administrativo já encaminhado à Justiça Militar.

Do Sr. Miguel Alves Ferreira Júnior, Vereador à Câmara Municipal
de Araxá, prestando informações relativas a pedido da Comissão
Especial da Prostituição Infantil, encaminhado por meio do Ofício n°
971/2002/SOM. (- A Comissão Especial da Prostituição Infantil.)

Do Sr. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente da OAB - Seção de
Minas Gerais - Subseção de Caxambu -, informando a impossibilidade
de seu comparecimento à audiência pública, na Câmara Municipal de
Varginha, para tratar do tema segurança pública. (- A Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 87/2002.)

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Presidente do Sindicato dos
Delegados de Polícia de Minas Gerais, solicitando seja colocada em
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votação, o mais breve possível, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2001. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2001.)

Do Sr. José Luiz Gattás Hailak, Diretor de Vendas, da TELEMAR,
prestando informações relativas a requerimento s/n° do Deputado
Miguel Martini, encaminhado por meio do Ofício n° 941/2002/5CM.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.246/2002
Declara de utilidade pública o Grupo das Samaritanas de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo das

Samaritanas de Boa Esperança, com sede no Município de Boa
Esperança.

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.
Dilzon Meio
Justificação: O Grupo das Samaritanas de Boa Esperança é uma

sociedade civil sem fins lucrativos. Tem por finalidade estatutária
prestar ajuda a enfermos e desajustados, de modo amplo e
indiscriminado, e ampliar o campo de suas atividades. A entidade
funciona regularmente e tem uma diretoria composta por pessoas
idôneas e que não recebem menhuma remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá
proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e
concretização de seus objetivos. Em razão do exposto, 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° 2.247/2002

Declara de utilidade pública a Fraternidade Beneditina Mãe da
Divina Providência, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade

Beneditina Mãe da Divina Providência, com sede no Município de
Nova Lima.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2002.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Fraternidade3 Beneditina Mãe da Divina Providência, com
sede no Município de Nova Lima. Essa entidade tem como finalidade
estatutária a divulgação cultural e da doutrina religiosa.

Trata-se de uma associação civil de direito privado, de natureza
filantrópica, caritativa, de assistência social e sem finalidade lucrativa.

- 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°2.248/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Santa Matilde, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santa Matilde, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2002.
Irani Barbosa
Justificação: A Associação em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial.
Declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados para aprovação deste projeto, considerando que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
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vigor.

- 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° 2.249/2002
Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência

Social em Itabira, com sede em Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Metodista

de Assistência Social em Itabira.
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.
Luiz Menezes
Justificação: A Associação Metodista de Assistência Social em

Itabira, designada pela sigla AMAS, é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, fundada em 15/8/96, que tem como finalidade a prestação
de serviço na área de ação social. Para tanto, desenvolve atividades
visando a promoção humana e  complementação da ação pública
nos grupos sociais carentes de recurso e assistência.

Dessa forma, a AMAS vem, com o passar do tempo, desenvolvendo
uma atividade de suma importância para a população itabirana, ao
proporcionar o amparo aos necessitados e uma nova esperança
àqueles que já não tinham nenhuma perspectiva em sua vida.

- 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°2.250/2002
Declara de utilidade pública o Núcleo Regional de Prevenção e

Combate ao Câncer de Pedra Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de

Prevenção e Combate ao Câncer de Pedra Azul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2002.
Márcio Kangussu
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Justificação: O Núcleo Regional de Prevenção e Combate ao

Câncer de Pedra Azul é uma organização sem fins lucrativos, de
caráter beneficente, assistencial e filantrópico. Tem por finalidade
prestar assistência social a pessoas carentes portadoras de câncer.

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

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, IflC5O 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.251/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guiricema o

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

Municipal de Guiricema imóvel de sua propriedade, situado no
Município de Guiricema, na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n°, com os
seguintes limites e confrontações: Travessa da Matriz, casa paroquial,
Rua Major Luiz Fontes, cemitério velho e Sport Club Guiricema;
constituído, no total, de terreno com área de 11.750,50m2 (onze mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio Branco, sob n°
27.215, a fls. 126 do livro n° 3-AC.

Parágrafo único - O município se compromete a destinar a área do
imóvel descrito no "caput" deste artigo para a construção de casas
populares, visando atender à população carente.

Art. 20- O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Wanderley Ávila
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Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo atender às

necessidades das famílias de baixa renda do Município de Guiricema,
que lutam por acesso à moradia. A administração municipal possui
recursos para a construção das casas, mas não tem terreno
disponível. O imóvel em questão foi doado ao Estado no ano de 1966,
mas, até o momento, encontra-se vago.

Diante destas considerações e na expectativa de atender o anseio
da comunidade, pedimos aos nobres pares desta Casa que optem
pela aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.252/2002
(Ex-Projeto de Lei n° 1.342/2000)

Altera dispositivos da Lei n° 12.221, de 1 0 de julho de 1996, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A alínea "c" do inciso VI do art. 2 0 da Lei n° 12.221, de 1 0 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ........................................................
VI-	 ........................
c) Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais:".
Art. 20 - Fica denominado Prof. Luís de Bessa o edifício sede da

Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Cumpre à Biblioteca Pública Estadual Prof. Luis de

Bessa, instituição paradigmática do setor no Estado, papel referencial
único, assim como o Arquivo Público Mineiro e o Museu Mineiro.

O restabelecimento do nome de origem - Biblioteca Pública Estadual
de Minas Gerais - é agora cogitado, atribuindo-se a denominação
Prof. Luís de Bessa ao seu edifício sede, em sentido analógico ao
edifício anexo que recebeu, em virtude da Lei n° 13.488, de 8/3/2000,
o nome de Prof. Francisco Iglésias.

Assim, fica perpetuada a memória do insigne mestre Luís de Bessa
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no prédio principal da instituição, erguido na Praça da Liberdade,
a partir de risco original do arquiteto Oscar Niemeyer.

A Biblioteca Pública Estadual recupera a identidade dos entes
referenciais do Estado e fica evitado qualquer equivoco ou confusão
quanto às denominações, como passara a ocorrer após o advento da
Lei n° 13.488, de 8/3/2000.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares apoio à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.253/2002
Institui o Dia da Adoção Infantil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia da Adoção Infantil, a ser comemorado

anualmente no Estado emi 2 de setembro.
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.
Adelino de Carvalho
Justificação: O art. 22 da Constituição mineira enuncia

magistralmente que é dever do Estado - e aqui nos permitimos afirmar
que é dever também de toda a sociedade -' "promover ações que
visem assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito
a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização,
cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e
comunitária, e colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

E exatamente reconhecendo a necessidade de se incutir na mente
dos cidadãos esse espírito de responsabilidade social que ora
apresentamos este projeto de lei. E, para alcançarmos esse objetivo,
cremos oportuno que se reserve pelo menos um dia a cada ano para
a celebração de eventos públicos que nos façam lembrar da
importância e do dever social de dedicarmos especialmente às
crianças abandonadas o nosso afeto, oferecendo-lhes nossa máxima
proteção, traduzida pelo gesto de adoção.

Esse gesto é a expressão maior de nosso compromisso social com
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essas pessoas, pois significa inteira abdicação dos interesses
pessoais, em prol do bem-estar e integração social delas, o que
geralmente só se alcança por meio da família em cujo seio são
acolhidas.

Cabe esclarecer que, por falta de outra que lhe parecesse melhor, a
escolha da data para comemorar o Dia da Adoção Infantil recaiu sobre
o dia 12 de setembro, precisamente a mesma em que o autor da
proposição teve a grata felicidade de ser adotado.

Pela importância evidenciada na presente iniciativa, estamos certos
de que os nobres colegas parlamentares haverão de deliberar
favoravelmente em favor de sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.42812002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Núcleo
Orquidófilo de Guaxupé pelo cinqüentenário da Festa das Orquídeas.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.429/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à publicação de
decreto nomeando os membros do Conselho Estadual da Pesca.

N° 3.430/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas à transformação
da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes em Centro Federal de
Educação Tecnológica.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Antônio Andrade (2) e Dinis Pinheiro (2) e da Comissão Especial da
Prostituição Infantil.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amílcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, nos últimos dias o Governador Itamar Franco anunciou
apoio à candidatura de um companheiro meu de partido, o Deputado

rÁ



1039
Aécio Neves, do PSDB, ao Governo do Estado de Minas Gerais.
Não cabe, neste momento e nesta tribuna, especular ou discutir as
razões que levaram o Governador a manifestar o seu apoio a essa
candidatura. Não interessa, não é da minha conta discutir a motivação
que levou o Governador a dar esse apoio. Basta-me pensar que,
certamente, a principal motivação, senão a única, é o reconhecimento
de que o PSDB tem os melhores quadros para dirigir este Estado.

O nome do Deputado Aécio Neves coloca-se como capaz de
resgatar a importância de Minas para a Federação, de resgatar a
maneira como os mineiros fazem política: sem ódio no coração,
procurando a união de Minas, procurando a conciliação, o consenso,
em benefício do povo de Minas Gerais.

Não nos interessa também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutir
desta tribuna, nesta tarde, a paternidade da candidatura do Deputado
Aécio Neves. E candidato do meu partido e terei imenso orgulho de,
no sábado, dia 29, estar lá homologando o seu nome, votando em seu
nome, como delegado que sou, como fundador desse partido, o
Partido da Social Democracia Brasileira. Não importa discutir outros
padrinhos e promotores dessa candidatura.

E uma discussão que me parece inútil e desnecessária. O que
importa, neste momento, é assegurarmos, com clareza e firmeza, a
eleição do Deputado Aécio Neves, por tudo que representa. Aécio
Neves representa a possibilidade de resgatar a política mineira, a
política de Minas: Minas de Tiradentes, dos Inconfidentes, do período
do Império, de tantas figuras ilustres, do Marquês de Barbacena, do
Visconde de Ouro Preto, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, de
Honório Carneiro Leão, de Teófilo Otôni, no início da República; Minas
dos republicanos históricos, dos Bias Fortes, dos Bias e dos
Andradas, de Afonso Pena, de João Pinheiro, de Israel Pinheiro, dos
políticos do Sul de Minas, de Bueno Brandão, de tantas nomes ilustres
da primeira República; de Bernardes, de Antônio Carlos, de José
Maria Alkmin, de Pedro Aleixo, de Mílton Campos, de Juscelino
Kubitschek de Oliveira, de Renato Azeredo, de Eduardo Azeredo, de
Pimenta da Veiga, de Hélio Garcia, de Francelino Pereira, de tantos
nomes honrados. E esta Minas Gerais que vai ser resgatada por Aécio
Neves, ou seja, a maneira mineira de fazer política, sem ódio no
coração, procurando o consenso, a conciliação, o grande
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entendimento. Com isso, Minas será recolocada no cenário
nacional, com toda sua importância que remonta aos tempos da
Colônia, do Império e da primeira e segunda repúblicas. Isso é que
interessa a todos os mineiros de bem. E por isso que hoje se organiza
um grande leque de alianças em torno da candidatura de Eduardo
Azeredo para o Senado Federal, e de Aécio Neves para o Governo de
Minas. Ele é o nosso candidato ao Governo de Minas, e irá,
certamente, resgatar toda nossa tradição. Com essa coerência, com
esse compromisso, coloco-me a serviço dessa candidatura, não
chefiando coisa nenhuma, não na liderança de coisa alguma, mas
como militante disciplinado que não abre mão de seu compromisso de
lealdade na forma de fazer política. Essa é a questão que se coloca
neste momento. Digo isso, Sr. Presidente, para que fique registrado
nos anais desta Casa e na história, perante todos aqueles que, de
maneira equivocada, têm nos cobrado coerência. Continuamos onde
sempre estivemos. Sou fundador do PSDB. Trabalhei, anunciei e
disse que' o PSDB sairia unido nessa campanha. Tínhamos dois
grandes nomes para a disputa em nosso Estado: Aécio Neves e
Eduardo Azeredo. Um iria para o Governo de Minas, outro para o
Senado Federal, sem disputa, numa demonstração de unidade, de
política feita com serenidade, em defesa dos interesses superiores de
Minas. E a decisão aconteceu, com maturidade, com grandeza, com
desprendimento. Afunilamo-nos nessa escolha: Aécio para o Governo,
Eduardo para o Senado. Não me cobrem coerência, porque esta está
mantida e preservada. Por isso reafirmo, com absoluta serenidade e
firmeza, sem criar constrangimento a ninguém, independente de
quaisquer outras questões, que me coloco no rol dos Deputados que
fazem parte da bancada de oposição desta Casa.

Antes mesmo da nossa posse na Assembléia Legislativa, a partir do
anúncio do resultado eleitoral, a Bancada do PSDB posicionou-se na
oposição, por uma questão de coerência, por uma questão de clareza
do papel a ser exercido na democracia, que pressupõe o contraditório,
que exige que aqueles que perdem a eleição se coloquem na
oposição para fiscalizar o Poder Executivo, para denunciar os
problemas do Poder Executivo, para exercer, com grandeza, com
autonomia, esse papel fundamental no funcionamento da democracia.
E, desde aquele momento, colocamo-nos na oposição ao Governo
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Itamar Franco.

Se não bastasse essa razão, outras razões teríamos. Ninguém se
posicionou de uma maneira tão severa e, muitas vezes, tão injusta
contra o Presidente da República, do meu partido, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e o Governo de Eduardo Azeredo. Sob a
inspiração do Governador Itamar Franco, muitas injustiças foram
cometidas contra Eduardo Azeredo e contra Fernando Henrique
Cardoso. Essas duas razões, por si só, justificariam essa posição,
uma posição de serenidade, mas de coerência, de firmeza.

Somos Deputados da Oposição. E, mais do que isso, quantas vezes
estive nesta tribuna, ao longo de todos esses anos, para denunciar ao
povo de Minas Gerais os problemas acontecidos no Poder Executivo!
Quantas vezes acatamos denúncias feitas pela imprensa ou por
outros companheiros, Deputados de outros partidos ou da minha
bancada, ou até mesmo denúncias por mim trazidas a este Plenário e
a esta Casa de casos de improbidade administrativa, de má gestão do
dinheiro público e da coisa pública, de omissão, de falta de
compromisso do Governador!

Enfim, essas denúncias, que ocorreram ao longo dos anos, exigem
um momento de reflexão. E por isso que reafirmo o meu compromisso
e a minha coerência: continuo sendo um Deputado de oposição ao
Governo Itamar Franco. Não há razão para mudar, mesmo porque, na
análise que tenho feito ao longo desses anos, poucos Governadores
fizeram tanto mal a Minas Gerais quanto o Governador Itamar Franco.

Denunciei desta tribuna sua falta de disposição de assumir o
Governo de Minas, e de honrar seus compromissos com o povo
mineiro e, em virtude disso, mantive, com serenidade e absoluta
coerência, o meu compromisso com o povo de Minas Gerais. Como já
disse, a democracia pressupõe o contraditório, e cumpri o
compromisso de, ao longo desses anos, posicionar-me com clareza.

Em política, como em outras questões da nossa vida, é preciso
clareza, é preciso tomar partido, é preciso agir com lealdade e com
transparência. Sem, no entanto, pretender criar constrangimento a
qualquer pessoa, sem pretender dificultar; pelo contrário, já me
posicionei em público e reafirmo aqui: estarei na frente da batalha,
serei o militante n° 1 da campanha do companheiro Aécio Neves.
Conheço a sua trajetória, conheço a sua honradez pessoal, conheço a
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sua história de vida e sei que ninguém melhor do que ele, neste
momento, para resgatar a tradição de Minas, para resgatar a forma
mineira de fazer política, sem ódio no coração, com grandeza, com
desprendimento, procurando o entendimento dos mineiros. E mais, ao
retomar o desenvolvimento de Minas, voltar a atrair investimentos, a
gerar empregos para nossa juventude e renda para nosso Estado e
poder enfrentar a situação de caos em que se encontram as finanças
públicas deixada por este Governo. Ninguém mais do que eu deseja
essa eleição e trabalhará como simples militante, conclamando os
companheiros. Tenho andado em todas as direções - esse Estado é
do tamanho de um país, Minas é maior do que a França - levando
essa palavra de confiança, crença e esperança de que novos tempos
virão para nosso Estado com a eleição de Aécio Neves e Eduardo
Azeredo.

Reafirmo, portanto, que não há cobranças a serem feitas. Faço
política por convicção, sou socialdemocrata por convicção e fundador
do PSDB. Reafirmo minha posição de absoluta coerência, continuo
sendo um Deputado de oposição ao Governo Itamar Franco.
Chegaram a dizer que fui visto, nos últimos dias, no Palácio da
Liberdade. Alguns disseram isso por brincadeira, outros confundiram a
imagem em que estávamos saindo do apartamento do Deputado
Aécio Neves com a imagem do Deputado chegando ao Palácio da
Liberdade. Não fui visto no Palácio da Liberdade por uma razão
simples: desde o dia 1 011199 não vou ao Palácio porque não quero e
não sou bem recebido lá. Só voltarei ao Palácio, se Deus quiser, com
a ajuda do povo, a partir de V de janeiro do próximo ano, quando lá
estará um tucano, um Governador do meu partido, que, apoiado por
um leque amplo de alianças, estará reconstruindo a história de Minas.
Muito obrigado.

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

Ávila, Srs. Deputados, senhoras e senhores, povo mineiro, apresento
meus cumprimentos ao Prefeito de Francisco Dumont, que se
encontra no Plenário, fazendo-nos uma visita. O Prefeito administra
pela segunda vez, de forma eficiente, um município cuja sede é uma
das menores cidades de Minas, com apenas 0,6 de FPM, com
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arrecadação irrisória de ICMS. Tem dado demonstração de
competência e seriedade, o que deve nortear toda e qualquer
administração deste País. Antes do meu pronunciamento, quero
deixar meus cumprimentos ao Prefeito Carlos Mário e, ao fazê-lo,
cumprimento toda a população da pequena cidade norte-mineira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, pela manhã, fomos
convidados, por intermédio do Deputado Márcio Kangussu, para
participar de reunião que, certamente, iniciará movimento em prol da
construção da Usina Hidrelétrica de Murta, no rio Jequitinhonha, no
vale do Jequitinhonha, e nos deparamos com pessoas altamente
capacitadas e com projeto bastante avançado.

Trata-se de uma barragem idealizada em 1996, que prevê a geração
de l20kVAs, o suficiente para iluminar todo o vale do Jequitinhonha, o
vale do Mucuri e parte do Norte de Minas. Mas muito mais ou tão
importante quanto a geração de energia, esta barragem significará, ao
lado da construção da tão sonhada Hidrelétrica de lrapé, sem dúvida,
uma das ações mais completas e importantes para a redenção de
todo o vale do Jequitinhonha e parte do Norte de Minas.

Como no Brasil todos os grandes empreendimentos e ações sempre
encontram dificuldades, que muitas vezes partem dos próprios órgãos
governamentais, estamos avaliando e esperando a resistência de
alguns grupos ligados à defesa do meio ambiente e a organizações
não-governamentais, que não conhecem a realidade do vale do
Jequitinhonha. Temos que nos fortalecer para superar essas
dificuldades.

O Norte de Minas e o Jequitinhonha têm em vista a construção de
pelo menos cinco barragens, que serão fundamentais. A primeira é a
Usina Hidrelétrica de Murta, tão defendida pelo Deputado Márcio
Kangussu. Aliás, o Deputado Márcio Kangussu está elevando a
bandeira da construção dessa barragem e, provavelmente, no dia 1
de agosto, teremos a primeira audiência pública de Coronel Murta,
com a presença marcante de populares e lideranças, para que
possamos efetivamente alavancar a construção.

Mas, ao lado dela, é necessário fazer um trabalho urgente e objetivo
para não deixar, em nenhum momento, sair do cronograma a
construção da Barragem de lrapé, para que possamos forçar o
Governo Federal e fazer pressão junto ao DNOCS para o início da
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construção da Barragem de Congonhas, nos Municípios de
Itacarambi e Francisco Sã, fundamental para a perenização do rio
Verde Grande, o principal do Norte de Minas, e para o abastecimento
de Montes Claros, que hoje tem 350 mil habitantes e, dentro de 10
anos, terá mais de 700 mil.

E necessário mostrar ao Governo Federal que não está sendo
prudente e que não podemos entender as dificuldades apontadas para
a conclusão da Barragem de Berisal, também no limite do Norte de
Minas com o Jequitinhonha.

Por último, é importante que o Governo Federal entenda que a
construção da Barragem do rio Jequitaí será fundamental para regular
a vazão do rio São Francisco e para gerar 40.000ha irrigados nessa
região inóspita e que passa por grandes dificuldades.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, caro
Deputado Carlos Pimenta, não é surpresa para nenhum de nós,
parlamentares, nem, sobretudo, para o povo norte-mineiro o fato de V.
Exa. sempre ocupar esta tribuna para defender os legítimos interesses
do povo norte-mineiro. Hoje, V. Exa. fala sobre água, barragens e
energia. Energia tão importante para que tenhamos o sonhado
desenvolvimento, pois sabemos que as regiões do Estado que têm
hidrelétrica e energia farta têm o desenvolvimento. Por isso a luta por
lrapé, que V. Exa. tão bem conduziu desde 1995. Agora, a luta pela
construção da Usina Hidrelétrica de Murta, no Município de Coronel
Murta e Virgem da Lapa. V. Exa. já disse tudo sobre a importância e
sobre o que devemos fazer para que, o mais rapidamente possível,
sejam iniciadas essas obras.

Outro assunto importante é o descaso e a situação vergonhosa em
que se encontram nossas estradas, sobretudo a BR-367. Há mais ou
menos dois meses fizemos audiência pública da Comissão de
Transporte, em Jequitinhonha, para mostrar a esta Casa e a Minas
Gerais o estado vergonhoso em que se encontra essa estrada,
principalmente o trecho entre Jequitinhonha e ltaobim, que está
intrafegável. Em conseqüência disso, vidas são perdidas, e é grande o
prejuízo material e econômico, já que por ali não podem trafegar
caminhões conduzindo bois, frutas, leite, tudo o que se produz na
região. Mas pasmem com a omissão do Governo Federal, que é
ausente, lento e nos trata com descaso. Até hoje não foram nomeados
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os quadros para o DENIT. Acabaram com o DNER, criaram o
DENIT, nomearam o Dr. José Elcio Montesi, que é um bom servidor,
mas não tem condições de nomear nem mesmo a comissão para
fazer a licitação e dar ordem de serviço. Isso mostra o descaso do
Governo Fernando Henrique com a nossa região e com Minas Gerais.
Não é possível essa demora na nomeação de servidores para fazer
parte de uma comissão de licitação. Enquanto isso, perde-se vida,
economia, e não conseguimos voltar à nossa região. E preciso que
esta Casa se posicione de forma agressiva. Podemos tomar como
referência a organização do MST. Se em mais um mês a situação não
ficar resolvida, podemos ocupar o prédio do DENIT, na Av. Prudente
de Morais, e só sair de lá depois que tivermos uma solução. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa., com o
qual concordo em gênero, número e grau. Realmente a situação das
nossas BRs é uma calamidade pública. Em 2002, certamente
ocuparemos esta tribuna para defender o início de obras prometidas e
consagradas, como a BR-135, que já matou muitos e continuará
matando.

Por último, queria chamar a atenção para essas barragens que são
os cinco eixos de desenvolvimento do Norte de Minas: Usina
Hidrelétrica de Murta, Usina Hidrelétrica de lrapé, Barragem de
Congonhas, Barragem de Berizal e Barragem do Rio Jequitaí. Vamos
encetar um movimento e mostrar a necessidade de levar esse projeto
à frente.

Quero terminar levantando um problema muito sério. Na semana
passada, em Montes Claros, um jovem de 22 anos, de nome Marcelo
Corrêa Machado, foi baleado no abdômen e quase morreu. Só não
veio a falecer devido à presteza e eficiência da Santa Casa de Montes
Claros, que o atendeu e mostrou por que é um dos maiores hospitais
de Minas Gerais, ao exercer as melhores e maiores ações sociais de
todo esse Estado.

Mas, fora a presteza da Santa Casa que desejo ressaltar neste
momento, quero chamar atenção para a questão da violência no
Estado e em Montes Claros. Há um mês, um casal foi executado no
centro de Montes Claros: um jovem pertencente à imprensa local e
sua noiva. Os bandidos e seqüestradores estão migrando de São
Paulo para Minas Gerais. A cidade do Rio de Janeiro enfrentará
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estado de alerta, em uma força conjunta da Polícia Federal, do
Exército e da Polícia Estadual. Em Minas, assistimos passivamente
aos acontecimentos. A sociedade está insegura, e faz-se necessário
que iniciemos um movimento de repressão aos bandidos. Se o Rio de
Janeiro se fortalecer, Minas Gerais, certamente, será um Estado
atrativo para o exercício da violência. Trago minha solidariedade à
família desse jovem. E necessário mostrar ao povo que a Polícia de
Minas não brinca em serviço. Necessitamos reprimir a vinda desses
bandidos; se possível, fechar nossas fronteiras e aumentar sua
fiscalização, pois o povo encontra-se amedrontado. Montes Claros,
cidade sinônimo de tranqüilidade e de progresso, encontra-se
amedrontada. Faço um apelo para, em nome do povo de Minas
Gerais, das famílias mineiras e da juventude deste Estado, iniciarmos
um movimento, sério, firme, a fim de tranqüilizar nosso povo.

Ao povo de Montes Claros, nossa solidariedade. Pediremos ao
Governador Itamar Franco, ao Secretário da Segurança Pública e ao
Comandante da PM que examinem esses casos.

Povo mineiro, família mineira, é a hora da reação. Iniciemos forte
movimento em defesa da nossa gente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
Deputado Doutor Viana - Sr.Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

funcionários da Casa, galerias, telespectadores da TV Assembléia, há
quase dois meses os alunos das escolas da rede estadual se
encontram fora das salas de aula. As famílias estão inquietas, pois
dificilmente será possível repor o conteúdo das aulas perdidas até
agora. A paralisação causa também certo desestímulo ao aluno, ao
acompanhamento das aulas, à realização dos deveres escolares. Mas
os professores não pararam porque querem descanso. Muito pelo
contrário. A greve foi um recurso extremo a que foram levados pela
necessidade inadiável de negociação de pontos relevantes para a
educação em nosso Estado.

Venho me dedicando ao aprofundamento das questões que
envolvem o exercício do magistério em Minas e, por isso mesmo,
acompanho as suas dificuldades. Há situações injustas, como ocorre
com as Diretoras que são eleitas, entre os professores, para a difícil
missão de gerenciar as escolas e que, depois, não têm o período de
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seu mandato computado para fins de aposentadoria especial de
professor.

Apresentei proposta de emenda à Constituição que visa à correção
dessa grave distorção. A Proposta de Emenda à Constituição n° 64,
que também apresentei e aguarda votação neste Plenário, procura
assegurar aproveitamento do tempo de afastamento preliminar à
aposentadoria, para todos os direitos funcionais, em caso de estar não
configurado o direito a esse benefício.

O maior número de servidores que têm sido prejudicado nesse
aspecto é do quadro de pessoal da educação.

Tenho convivido com essas questões e, nesse convívio, venho
aprendendo a admirar mais ainda essa categoria lutadora,
desbravadora, esteio da formação dos cidadãos.

Vejo as professoras de escolas da zona rural seguir a pé muitos
quilômetros, dos pontos de ônibus até a escola, passando porteiras e
mata-burros. Vejo as professoras nas periferias pobres das cidades
levarem cadernos para seus alunos e pagarem do próprio bolso o
material didático que a escola não tem e os alunos não podem
comprar. Agora enfrentam os riscos da violência crescente nas
escolas. Em Minas, 17,6% das escolas registram casos de agressão
física de alunos contra professores, segundo pesquisa realizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

Esses profissionais precisam sentir-se valorizados, precisam, pelo
menos, da definição da estrutura da carreira e de seus direitos, dos
cargos e das tabelas de vencimentos. Eis o motivo da greve. Se, de
um lado, sabemos das dificuldades do Executivo, balizado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, em atender integralmente às reivindicações,
de outro lado, sabemos que é possível o consenso, que se torna
urgente.

Em boa hora, o Ministério Público Estadual se propôs a mediar a
questão, e, ao que parece, poderá chegar a bom termo essa atuação,
com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que
garanta uma pauta de compromissos entre o Governo e os
profissionais da educação, pondo fim à greve.

Espero que esta Casa Legislativa receba, no mínimo prazo possível,
o projeto de iniciativa do Executivo Estadual que institui o plano de
carreira desses profissionais do quadro da educação pública em
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Minas.

Conclamo os nobres Deputados a apreciá-lo e votá-lo com a
celeridade possível, com a rapidez necessária, em reconhecimento do
valor desses profissionais e do apreço que todos temos pela
categoria.

Minas precisa empreender mais esse esforço em prol de uma
educação de qualidade para todos, e os artífices dessa educação
merecem essa demonstração de reconhecimento e valorização.

Ficam registrados o meu apoio a essa laboriosa classe e a minha
disposição de continuar atento, na defesa dos seus interesses, que
são também os das famílias mineiras e os dos futuros cidadãos, em
cujas mãos repousará nossa esperança de uma nação melhor e mais
esclarecida.

E realmente preocupante a situação educacional que nosso Estado
atravessa. Felizmente, a Secretaria da Educação está para
encaminhar um anteprojeto do estatuto da educação para esta Casa,
portanto devemos torcer por que, o mais rapidamente possível,
possamos analisá-lo, melhorá-lo, promover sua votação e, depois, sua
implementação, com o objetivo de pôr fim à situação de quase
mendicância dos profissionais ligados à educação no Estado.

O segundo assunto que me traz aqui refere-se às nossas estradas.
Estamos aguardando, para a próxima sexta-feira, a vinda do Ministro
dos Transportes à nossa região, a região central, de Belo Horizonte.
Virá em companhia do Deputado Eliseu Resende, para assinar alguns
convênios e, também, para definir recursos a fim de melhorar a
situação caótica de nossas estradas, principalmente a BR-135.

Tenho andado por todo o Estado, pois atendemos à categoria - até
então injustiçada - dos antigos trabalhadores da MinasCaixa. Temos
sempre visitado esse grupo de laboriosos funcionários, que dedicaram
vários anos de sua vida ao Estado e conseguimos recuperar
vencimentos justos perdidos à época do fechamento dessa instituição.
Portanto, temos viajado muito pelo Estado e visto que, de norte a sul e
de leste a oeste, nossas estradas estão merecendo melhor condição,
para oferecer segurança e tranqüilidade a todos os que nelas
trafegam.

Infelizmente, a situação é dramática. Andei por estradas que não
podem ser recuperadas, pois o asfalto acabou, sendo preciso fazer
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outro, já que não há como recompô-lo. Essas estradas colocam
em risco a vida dos cidadãos mineiros e os de outros Estados. Então,
acompanharemos a vinda do Ministro dos Transportes.

Já estivemos com outros companheiros desta Casa, principalmente
do Norte e do Sul de Minas, brigando por recursos, desde que era
Ministro dos Transportes o Deputado Eliseu Padilha, e não
conseguimos, apesar das promessas, viabilizá-los, a fim de recuperar
nossas estradas. Agora, com a vinda do atual Ministro, esperamos
que algo seja feito para a segurança de nossas estradas e para a sua
recuperação, já que se encontram em situação caótica.

Vamos acompanhar o Ministro e recebê-lo em nossa cidade,
Curvelo, onde assinará alguns convênios. Viabilizará recursos para a
recuperação da BR-1 35, que vai desde o trevo da BR-040 até Montes
Claros, no Norte de Minas.

Conclamo os colegas para, unidos, buscarmos esses recursos, a fim
de diminuirmos o número de acidentes que têm ocorrido devido à
situação caótica de insegurança e à péssima qualidade das estradas
do Estado.

Fica, pois, a exposição desses dois assuntos e a preocupação muito
grande, de que as reivindicações do setor da educação sejam
atendidas e de que os professores tenham a paciência de aguardar.
Se a solução não vier ainda neste Governo, que venha no início de
2003. Mas esperamos que o Governo atual nos envie esse projeto de
lei, com o plano de carreira e com a grade de vencimento, nem que
comece a vigorar a partir do início do próximo ano. Estão cansados de
esperar e, em pouco tempo, terão aumentado o seu grau de
impaciência. E necessário que isso esteja incluído, ainda neste ano,
na LDO, a fim de entrar em vigor no ano que vem. Se deixarem para o
final ou para o ano que vem, talvez não contará a partir do próximo
ano.

Estamos acompanhando o processo e sabemos da seriedade do
nosso Secretário Murílio Hingel, que é do setor do magistério. Temos
a certeza de que em pouco tempo esta Casa estará recebendo esse
anteprojeto, para, após o analisarmos em nossas Comissões,
melhorando-o, recompormos a justiça a essa classe sofrida e pouco
reconhecida, que é de grande importância para o Estado e para todos
nós.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sra

Deputados, Sras. Deputadas e ilustres visitantes, começarei o meu
discurso cumprimentando o Deputado que me antecedeu, Doutor
Viana. Mais uma vez agradeço-lhe pela simpatia e pelo coleguismo.
No domingo retrasado, estava secretariando a convenção do meu
partido, quando passei mal. Tive esofagite ulcerada, e o Deputado
Doutor Viana socorreu-me com muita distinção e coleguismo.
Aproveito a nossa TV Assembléia para, publicamente, fazer esse
registro.

Ontem, em Juiz de Fora, acompanhado pelo Deputado Sargento
Rodrigues, conversamos com a comunidade daquela cidade a
respeito da segurança pública. Abordamos aspecto específico dessa
questão. E o desejo de muitos de nós, Deputados estaduais
sociedade mineira, a integração das nossas Polícias Militar e Civil. E
importante frisar que não se trata de fusão, mas de integração. O
respaldo tem sido fantástico. Temos sido bem recebidos em todas as
cidades. E importante que isso aconteça. Aproveito para convidar os
Deputados, para que, na quinta-feira próxima, dia 27, comemorando a
vitória do Brasil sobre a Turquia e prontos para enfrentar, pela
primeira vez, a Alemanha, no domingo, estejamos discutindo a
Proposta de Emenda à Constituição n° 87. Desejamos saber a opinião
dos mineiros de Belo Horizonte a respeito dessa idéia da integração
das polícias.

Por exemplo, ontem à noite estivemos na comunidade da Pompéia,
em reunião com o Comando da Polícia Militar da Pompéia, com o
Major Campolina, o Soldado Barros e o Coronel Severo, que nos
brindou com sua visita.

Naquela oportunidade citei V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues,
que reclama que o policiamento militar é feito pela Polícia Militar, mas
deveria ter o acompanhamento da Polícia Civil. Na reunião de ontem à
noite, na Escola Estadual Ondina Amaral Brandão, deveríamos contar
com a Polícia Civil, talvez com o Delegado daquela região, porque é
muito importante que haja essa integração das Polícias Militar e Civil.
O tema da segurança pública hoje é extremamente complexo.

Eu o citava ontem, novamente, lá em Juiz de Fora, lembrando que
tanto eu quanto o Deputado Sargento Rodrigues não somos do
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partido do Sr. Presidente da República - aliás, nem votaremos no
candidato do partido dele -, mas ele recentemente declarou que o
grande desafio do seu Governo foi a inflação e que não tem a menor
dúvida de que o grande desafio para o próximo Presidente será a
segurança pública. Vejam vocês a consciência que se tem hoje sobre
essa questão. Não é apenas em Belo Horizonte, não é apenas em
Minas Gerais. O problema é nacional e até mundial. Estamos aqui
com os nossos problemas de segurança pública, mas estamos vendo
comunidades, infelizmente, pelo mundo afora, em guerra ou em pé de
guerra. A insegurança é muito grave, por isso estamos discutindo-a na
Proposta de Emenda à Constituição n° 87, de que o Deputado
Sargento Rodrigues é o primeiro signatário. No dia 27, próxima quinta-
feira, queremos ouvir a opinião dos mineiros de Belo Horizonte.
Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, solicitando-lhe que
seja breve, porque tenho um discurso preparado para fazer, ainda.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Cumprimento o
Deputado Márcio Cunha, tendo em vista que traz à tribuna desta Casa
assunto da mais alta relevância para todos os mineiros. Enquanto o
crime se organiza nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, com
o PCC, certamente invade as fronteiras das terras mineiras em
embates com os nossos policiais. Precisamos acordar - e antes que
seja tarde -, porque, se acordarmos depois que o crime organizado se
instalar no nosso Estado, certamente não conseguiremos mudar a
situação. Veja-se o caos que vive hoje a segurança pública no Estado
do Rio de Janeiro. Portanto, V. Exa. foi brilhante quando lembrou que
discutiremos a Proposta de Emenda à Constituição n° 87, de que sou
o primeiro signatário. Certamente vários companheiros a estão
subscrevendo. V. Exa. participou de reunião ontem conosco em Juiz
de Fora e certamente de outras reuniões, como as que tivemos em
Montes Claros, Valadares, Varginha, Uberaba e Uberlândia.
Segurança pública tem de ser a ordem do dia.

Lamento que o Presidente da República, no oitavo ano de seu
mandato, venha só agora acordar para a segurança pública. Quando
disputou a reeleição, no ano de 1998, estendia a mão e um dos dedos
indicava a segurança pública, pela qual nada fez, deixando as nossas
fronteiras à mercê do contrabando de armas e do tráfico de drogas.

Gostaríamos muito, Deputado Márcio Cunha, que hoje nossos
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colegas Deputados estivessem aqui para votar assunto de grande
relevância, como é a Proposta de Emenda à Constituição n° 62, que
trata da promoção dos nossos companheiros da Polícia Militar que
fazem segurança pública diuturnamente, até mesmo com sacrifício da
própria vida. Por outro lado, temos também na pauta projeto de lei de
minha autoria, o Projeto de Lei Complementar n° 33, que trata da
contagem de tempo de serviço daqueles companheiros que foram
expulsos quando foram às ruas reivindicar melhores salários. Por
último, temos o projeto de lei que trata do efetivo da Polícia Militar: o
Projeto de Lei n° 1.764, que recebeu cinco emendas e é de grande
relevância para a segurança pública. Conto com o apoio de V. Exa. e
da sua bancada, bem como dos demais companheiros, para que
possamos desemperrar a pauta e tratar a segurança pública com a
seriedade e o respeito que merece. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O Deputado Márcio Cunha* - Muito obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues. Embora não me tenha atendido na brevidade do aparte,
vou atendê-lo. Estou em Plenário, vou votar. Parabéns aos Cabos e
aos Soldados, ao companheiro Deputado Cabo Morais, que também é
um dos autores dessa proposta de emenda à Constituição. Pode ter a
certeza de que estaremos juntos com vocês.

Como dizia, então, Srs. Deputados, volto a esta tribuna para discutir
um tema que está na cabeça de todos os brasileiros: a violência e a
farta de segurança pública. Aliás, essa questão tem sido tratada
constantemente nesta Casa, como disse o ilustre Deputado Sargento
Rodrigues. Tanto assim é, que no dia 27, próxima quinta-feira,
estaremos finalizando em Belo Horizonte uma rodada de audiências
públicas para discutir a Proposta de Emenda à Constituição n° 87, que
trata da unificação das ações das Polícias Civil e Militar em nosso
Estado.

A falta de segurança e a violência não são males que afligem
somente as grandes metrópoles brasileiras como São Paulo e o Rio
de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte não temos grupos de bandidos
que metralham prédios do administrador da cidade, como ocorreu com
a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Vejam vocês que coisa fantástica. Ontem, à noite, o Comandante
Severo, na sua palestra, dizia-nos: "Olhem, vocês nunca ouviram falar
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que, em Minas Gerais, uma Prefeitura fosse metralhada".
Infelizmente, vimos hoje, nos jornais, que a Prefeitura do Rio de
Janeiro foi metralhada. Não estamos longe de fatos lamentáveis como
esse. Recentemente, pessoas de minha relação sofreram violência
que jamais pensariam viver: tiveram suas casas invadidas, seus filhos
ameaçados, assaltados em sinais de trânsito, em plena Praça da
Liberdade, coração civil da Capital mineira. Isso também ocorreu com
o meu Chefe de Gabinete neste final de semana. Estava com o vidro
do carro aberto, quando foi abordado por um transeunte, que, com um
caco de vidro em riste, quase lhe corta o pescoço. Ele estava
acompanhado de sua esposa e de seu filho pequeno de 7 anos.
Vejam a violência que, infelizmente, campeia nas ruas de nossa
cidade. Não houve lesão corporal, mas ficou ressentimento, medo,
insegurança, paranóia, revolta e impotência diante desses abusos
contra cidadãos que pagam seus impostos e que, nos dias de hoje,
temem pelo sagrado direito de ir e vir. Precisamos mobilizar-nos
contra essa situação. Não podemos ficar de braços cruzados,
acreditando que bandidos existem somente no Rio de Janeiro.
Quando a repressão policial aperta nessa cidade, os marginais fogem
para Minas, onde atuam impunemente. Em nossa Capital, funcionam
diversos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, os
CONSEPs, uma experiência canadense trazida pela Polícia Militar de
Belo Horizonte e que tem sido um sucesso. Mas quero chamar a
atenção dos belo-horizontinos e dos demais cidadãos mineiros para a
necessidade de se aproximarem dos Conselhos Comunitários de
Segurança Pública. Em Belo Horizonte, permeando todos os bairros,
temos esses Conselhos. Ontem, fiquei um pouco retraído na Escola
Estadual Ondina Amaral Brandão. Conversando com a Lili, nossa
particular amiga, servidora da Unidade de Pronto Atendimento da
Região Leste de Belo Horizonte, no Bairro Esplanada, ela me disse
que algumas pessoas lhe disseram: "Não vou a essa reunião porque
tenho medo dos bandidos". Vejam vocês que estavam lá o
Comandante da Polícia, Cel. Severo, o Major Campolina e um
Soldado. Mesmo assim as pessoas estavam com medo de ir a uma
reunião que tratava da segurança pública dos Bairros Pompéia e
Esplanada. Vejam o que estamos vivendo: as pessoas com medo. Se
as pessoas se trancarem em suas casas, vão dar oportunidade de os
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bandidos ocuparem as ruas das nossas cidades, das nossas
comunidades. Isso é um absurdo. Não podemos conviver com isso.
Foi por isso que fizemos uma reunião importantíssima. A Polícia
Militar, de acordo com a comunidade dos Bairros Pompéia e
Esplanada, fez uma proposta, um tipo de policiamento, uma
observação durante três meses. Nós, da comunidade, vamos ver se
essa proposta vai surtir efeito nessa região.

Mais uma vez, quero agradecer ao Comandante, Cel. Severo, ao
Major Campolina e ao Soldado Barros, que lá estiveram, além de
tantos outros, e à comunidade, àquelas pessoas que se dispuseram a
deixar a novela "Esperança" - até brinquei que era "O Clone", mas me
disseram que já terminou e que agora era transmitida a tal
"Esperança" - e ir assistir-nos nessa importante reunião, que tratou da
segurança pública dos Bairros Pompéia e Esplanada, onde comecei
minha vida pública, aliás, estou completando 20 anos, sendo 16 como
Vereador e 4 como Deputado Estadual. Meus pais continuam
morando na Rua Begônia, 659, onde morei e onde iniciei na política.

Como dizia, em nossa Capital funcionam diversos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública, que levam os anseios e as
propostas da comunidade para a melhoria da qualidade da segurança
pública. E essa melhoria passa por salários mais dignos para os
policiais, pela reestruturação e pelo reaparelhamento das polícias,
que, muitas vezes, enfrentam os bandidos em condições desiguais,
com armas e viaturas obsoletas, e pela união de todos os cidadãos
contra a violência, que, hoje, anda ao nosso lado.

Temos de reforçar as experiências dos Conselhos Comunitários de
Segurança Pública, os chamados CONSEPs.

E contamos também com os valorosos Bombeiros. E verdade: não
quero me esquecer de nenhum dos companheiros que trabalham pela
segurança da nossa cidade, e, sem dúvida alguma, os Bombeiros são
importantíssimos.

Nós, cidadãos, temos de estar unidos em torno dessa questão. Não
podemos ser hipócritas e virar as costas para os nossos vizinhos.
Caso contrário, amanhã, como diz aquele poema, "os mais fracos
deles invadem nossa casa e, como não fizemos nada, arrancam-nos a
voz da garganta, e, como não dissemos nada, mais nada poderemos
dizer".
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Por isso, Srs. Deputados, espero encontrá-los na próxima

quinta-feira, às 14 horas, no Teatro Assembléia, onde estaremos
discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n° 87, que é um dos
aspectos da questão da segurança pública. Sabemos que apenas isso
não vai resolver, pois o problema é muito mais complexo. Mas nós,
Deputados, queremos conhecer a opinião dos belo-horizontinos e de
todo o Estado, para que possamos dar encaminhamento.

Essa proposta de emenda faz a fusão entre a Polícia Militar e a
Polícia Civil? Não, porque isso é da competência do Congresso
Nacional. Queremos que haja fusão das suas ações, que haja uma
integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, e, pelo que vimos, a
própria Polícia Militar é consciente disso, assim como a valorosa
Polícia Civil também o é. Temos a certeza de que iremos alcançar os
nossos objetivos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Márcio
Cunha, quero apenas dizer que a reunião será realizada no auditório
do SE.

O Deputado Márcio Cunha - Então, retificando, a reunião será
realizada no auditório do SE. Espero que lá não caiba o número de
participantes, porque o assunto é importantíssima. Os Deputados
precisam participar, e a comunidade belo-horizontina está conclamada
para vir discutir conosco. Segurança pública é um dever do Estado, é
um direito do cidadão, mas é responsabilidade de todos. Não se
esqueçam disso.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

mesmo restando-me apenas 7 minutos, não poderia deixar de ocupar
a tribuna hoje, neste momento em que os trabalhadores da educação
irão realizar, aqui mesmo no pátio desta Casa, mais uma assembléia
para avaliar o movimento de greve, que já dura mais de 40 dias, para
manifestar-me, porque é necessário que façamos uma cobrança
pública ao Governo do Estado, tanto ao Governador quanto ao
Secretário da Educação.

Ouvi as palavras do Deputado Doutor Viana e gostaria de esclarecer
alguns pontos e mesmo de discordar de parte do que ele disse da
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tribuna.

Fiquei estarrecido ao tomar conhecimento de um compromisso feito
pelo Governo do Estado de que enviará para a Assembléia
Legislativa, até o dia 4 de julho, um estatuto do magistério,
acompanhado do plano de carreira. Como o Governo do Estado e o
Secretário sabem, nenhum plano de carreira, nenhum benefício pode
ser sancionado depois do dia 3 de julho, porque assim determina a Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF -: 180 dias antes do final do
Governo nada que signifique benefício ao servidor público pode ser
sancionado, O Governo simplesmente mandará algo sem valor para a
Assembléia Legislativa. E esse o compromisso assumido com os
professores, que já estão em greve há mais de 40 dias: enviar algo
que não terá o menor valor, porque será remetido para a Assembléia
até o dia 4 de julho, sendo que há data limite, que é o dia 3 de julho,
para sancionar qualquer benefício para os servidores públicos,
incluindo, é claro, os trabalhadores da educação. Como o Secretário e
o Governo sabem disso muito bem, dizem que esse termo de
ajustamento terá que ser depois negociado com os pré-candidatos ao
Governo do Estado e com o futuro Governador. Ora, de que adianta
mandar algo que será negociado com o futuro Governador ou, ainda,
com os pré-candidatos, sendo que nem pré-candidato o Governador
Itamar Franco é, neste momento? Portanto, não tem poder de remeter
para a Assembléia Legislativa algo que possa ser levado em
consideração. Então, toda aquela discussão do plano de carreira fica
completamente anulada, apesar da greve dos professores, porque o
prazo limite é o dia 3 de julho.

No início do movimento grevista, a Bancada do PT esteve com o
Secretário da Educação, alertou para isso e ele firmou, mais uma vez,
o compromisso de que o Governador enviaria para a Assembléia
Legislativa, até o dia 15 de junho, o projeto do plano de carreira, para
que houvesse tempo de aprová-lo e para que o Governador pudesse
sancioná-lo até o dia 3 de julho. Passou o dia 15 e não foi enviado o
plano de carreira para a Assembléia Legislativa. E, agora, o
Governador diz que mandará até o dia 4, além do plano de carreira,
um estatuto, o que, depois de aprovado, se aprovado, não poderá ser
sancionado. Caso fosse aprovado, mandaria, em 60 dias, a tabela de
reajuste. Então, ainda seria um plano de carreira sem tabela, sem
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reajuste. Como se faz plano de carreira, se não se estabelece
piso salarial?

Essa proposta do Governo, infelizmente, não pode ser levada em
consideração, porque não tem validade ou praticidade. Daqui nada
sairá, e nós, Deputados, somos obrigados a alertar os professores,
para que não comprem gato por lebre. O que deveria acontecer, e
ainda há tempo para isso, seria o Governo remeter apenas o que
concerne ao plano de carreira para a Assembléia Legislativa.

Há o compromisso do Presidente da Casa e, creio eu, de todos os
Deputados, de que aprovaríamos essa matéria em tempo recorde. E é
possível aprovar o projeto, se não houver emendas, se for apenas o
plano de carreira, sem que haja nada de estatuto. E possível, em
quatro dias, se não houver emendas, convocarmos uma reunião
conjunta e aprovarmos o plano de carreira, para que o Governo possa
sancioná-lo até o dia 3 de julho. Mas, para isso, é preciso que o
Governo o remeta, coisa que não quer fazer. Continua, até hoje,
enrolando os professores, apesar de esta ser a segunda greve no
Governo Itamar Franco para cobrar a elaboração do plano de carreira.
Já tinha chegado à conclusão de que não passava de enrolação e
alertei o sindicato e os professores de que o Governo, de fato, estava
enrolando.

Por isso, fiz a denúncia sobre essa questão, logo após terminado o
prazo que o Governador tinha para implantar o plano de carreira pela
lei delegada, que aprovamos na Assembléia Legislativa. O
Governador não implantou. Então, estou demonstrando a má-vontade
do Governo. Agora, essa má-vontade com os professores está
evidentemente posta, quando aparece proposta tão mal intencionada
que diz que o Governo mandará para a Assembléia Legislativa, até o
dia 4 de julho, o estatuto e o plano de carreira. E exatamente um dia
depois da data limite, estabelecida pela LRF, para se sancionar
qualquer benefício para o servidor público.

Infelizmente, foi assim que o Governo tratou o movimento dos
professores, durante esses quatro anos, e termina com essa mesma
visão de enrolação que foi durante todo esse período. Então, não
poderia deixar de abordar esse assunto no dia em que os professores
terão que examinar uma proposta de faz-de-conta, que não vale nada,
ou seja, a apreciação de algo exatamente na data posterior ao término
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do prazo permitido pela LRF. Essa é minha denúncia e meu
lamento por esse descaso do Governo Itamar Franco com a
educação. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
3.429/2002, da Comissão de Meio Ambiente, e 3.430/2002, da
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,

solicitando a inclusão, na ordem do dia, do Projeto de Lei n°
1.399/2001. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão, na
ordem do dia, do Projeto de Lei n° 1.786/2001. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando a
desanexação do Projeto de Lei n° 1.935/2002 do Projeto de Lei n°
1.865/2001, do Governador do Estado. A Presidência defere o
requerimento em observância à disposição constitucional e torna sem
efeito o despacho proferido em 11/4/2002.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da

Prostituição Infantil, solicitando a suspensão do seu prazo de
funcionamento por até 35 dias, a partir do dia 29/5/2002. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 2.148/2002. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 3.077/2002, da Deputada Elbe Brandão, em que
pede informações ao Governador Itamar Franco sobre como o Estado
se adequará à Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante a despesas
com pessoal. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 3.077/2002 na forma do Substitutivo n° t
Oficie-se.

Requerimento n° 3.195/2002,da Comissão Especial dos Servidores
Designados, solicitando ao Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração o envio a esta Comissão de relatório
contendo o atual quadro funcional da Secretaria de Estado da
Educação com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n°
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 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 o Requerimento n° 3.195/2002 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.310/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, em
que solicita à Secretaria de Estado da Segurança Pública e ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
informações sobre a manutenção e a aplicação do acordo de
cavalheiros estabelecido entre as Polícias Civil e Militar no sentido de
terem a postos representantes de ambas as corporações para a
solução de eventuais ocorrências envolvendo policiais civis e militares.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
3.310/2002 com a Emenda n°1. Oficie-se.

Requerimento n°3.315/2002, da Comissão de Educação, solicitando
ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração
informações sobre a sindicância administrativa instalada, por meio da
Portaria n° 158/2002, destinada a apurar possíveis irregularidades na
expedição de certificados de conclusão de ensino médio no Centro de
Educação Continuado Virgílio da Mota Couta, de Laginha, 208 SRE de
Manhuaçu. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 3.315/2002 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 3.335/2002, do Deputado Ivo José, em que pede
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável informações sobre os processos em tramitação na
Fundação Estadual do Meio Ambiente com pedido de licença prévia,
licença de instalação ou licença de operação relativos a usinas
hidrelétricas ou barragens a serem construídas no Estado, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Projetos de Lei n os 1.833 e 1.665/2001, 2.148 e
1.938/2002, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã, bem como os Projetos de Lei nos 854 e 926/2000, que
receberam emendas na referida reunião e foram devolvidos,
respectivamente, às Comissões de Educação e do Trabalho. A
Presidência verifica, de plano, que não há quórum para a votação de
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propostas de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar, mas há para a apreciação das matérias constantes na
pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados, que,

somados aos 7 que se encontram nas comissões, perfazem 28
parlamentares, número suficiente para a discussão das matérias
constantes da pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.764/2001, do Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia
Militar e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação com as Emendas n os 1 a 5, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nos 1 a 5, apresentadas pela Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.764/2001

EMENDA N°6
Dê-se a seguinte redação ao art. 1°:
"Art. 1° - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais fica

fixado em 42.000 (quarenta e dois mil) oficiais e praças, dispostos no
Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), no Quadro Auxiliar de
Oficiais (QAO) e no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).".

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Lei n° 11.099, de 18/5/93, fixou o efetivo da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros em 45.758 oficiais e praças, e esse
número não foi alcançado, por insuficiência de recursos financeiros do
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Estado.

A Emenda à Constituição n° 39, de 216/99, deu nova redação ao art.
142 da Constituição do Estado, desmembrando o Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar; com isto, o efetivo real desta última, atualmente, é
em torno de 37 mil oficiais e praças. Portanto, se esse número for
aumentado para 42 mil, haverá um aumento de, aproximadamente, 5
mil policiais militares, o que é comprovadamente suficiente.

Assim, não se justifica o aumento de 11 mil policiais proposto na
mensagem governamental, pelo que contamos com o apoio da Casa à
aprovação desta emenda.

EMENDA N°7
Incluam-se, onde convier, os seguintes artigos:
"Ad. .... - O ato de admissão ou nomeação para os cargos da Polícia

Militar de Minas Gerais será precedido, como requisito obrigatório, de
exame psicológico que comprove aptidão para o exercício do cargo
conforme o previsto no parágrafo único do art. 5 0 da Lei n° 5.301, de
16 de outubro de 1969, e a alteração feita pela Lei Complementar n°
50, de 13 de janeiro de 1998.

§ 1° - Os editais dos concursos públicos para ingresso na PMMG e
para aqueles que envolvam mudança de quadro deverão incluir o
exame psicológico como etapa seletiva de caráter eliminatório.

§ 2° - O exame psicológico será realizado por psicólogo ou comissão
de psicólogos, com base nas peculiaridades funcionais e
comportamentais do cargo a ser preenchido.

§ 3° - Os procedimentos e as etapas referentes ao exame
psicológico serão regulados por normas próprias da PMMG.

Art. .... - O exame psicológico deverá constar, no mínimo, de:
- testes de personalidade;

II - testes de inteligência;
III - dinâmica de grupo e/ou prova situacional e/ou anamnese

psicológica.
Art. .... - Do resultado do exame de aptidão psicológica, caberá

recurso para a Comissão de Avaliadores, observando-se os prazos e
os procedimentos previstos no edital ou na norma que regular o
concurso.

§ 1° - O recurso interposto será julgado por uma junta, constituída
nos termos do art. 12, pela Comissão de Avaliadores, sendo vedada a
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participação nesta junta de profissional que tenha participado da
avaliação recorrida.

§ 20 - Os laudos descritivos dos exames serão guardados, em
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a
responsabilidade da seção de psicologia, pelo período de cinco anos.

Art. ....- A condição de aptidão/sanidade física, prevista no art. 5 0 da
Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será comprovada perante
comissão de avaliadores, por meio de teste de capacitação física,
composto por provas, todas de caráter 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 exigido para o
exercício das funções astribuídas aocargo.

Parágrafo único - A forma de aplicação e os índices mínimos para o
teste de capacitação física serão regulados em normas próprias.".

Sala das Reuniões, de de 2002.
Doutor Viana
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas: a do
Deputado Antônio Carlos Andrada recebeu o n° 6, e a do Deputado
Doutor Viana recebeu o n° 7. No termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as
emendas à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.980/2002, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins 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 20 turno, do Projeto de Lei ri 0 1.865/2001, do
Governador do Estado, que reorganiza a Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas e dá outras providências. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.97212002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
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Município de Uberlândia 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.

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 extraordinária de amanhã,
dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
REQUERIMENTO

Do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 518/99.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.084/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ivo José, por meio do projeto de lei em referência, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Bairros Jatobá e Matinha, com sede no Município de Rio Acima.

Publicada em 6/4/2002, a matéria foi encaminhada a este colegiado,
ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente à coletividade. Em especial, verificamos,
no art. 14 do estatuto da instituição, o compromisso de as atividades
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dos diretores, conselheiros ou instituidores, bem como as dos
sócios serem inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, sendo a
instituição dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade
congênere, juridicamente constituída, conforme está disposto no
parágrafo único do art. 29.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que
está conforme manda a lei. Não encontramos, portanto, óbice à
tramitação da matéria na Casa. Entretanto, estamos apresentando a
Emenda n° 1 para tornar correto o nome da Associação em causa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.084/2002, com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

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

Comunitária dos Bairros Jatobá e Matinha, com sede no Município de
Rio Acima.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Aílton

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

2.107/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 2.107/2002, o Deputado Paulo Piau

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Atlética
Arcoense - AAA -, com sede no Município de Arcos.

Publicada em 19/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
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27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade
pública. Ademais, o art. 79 do estatuto da entidade prevê a não-
remuneração dos cargos de sua diretoria. Quanto ao destino dos
bens, o Código Civil prevê, em seu art. 22, que "extinguindo-se uma
associação de intuitos não econômicos, cujos estatutos não
disponham quanto ao destino ulterior dos seus bens, e tendo os
sócios adotado a tal respeito deliberação eficaz, devolver-se-á o
patrimônio social a um estabelecimento municipal, estadual ou federal,
de fins idênticos ou semelhantes", razão pela qual não achamos
necessário constar do estatuto dispositivo sobre o tema.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.107/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo

Hermeto - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.191/2002
Comissão de Constituição e Justiça

O projeto de lei sob comento, do Deputado Marco Régis, visa
declarar de utilidade pública a Associação Atlética e Escolinha de
Futebol e Futsal Laticínios, com sede no Município de Nanuque.

Após ser publicada em 30/5/2002, a proposição foi encaminhada a
este órgão técnico, ao qual compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Observando a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos que a entidade postulante do título declaratório
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. Demonstrou,
ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, pois o ar[. 77, §
30, do seu estatuto registra o compromisso de que nenhum membro
da diretoria, conselheiro, instituidor, nem sócio serão remunerados
pelo desempenho de suas funções, sendo vedada a distribuição de
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lucros, resultados e bonificações. Além disso, o art. 66, parágrafo
único, estabelece que, no caso de extinção da entidade, o patrimônio
será destinado a instituição congênere, legalmente constituída e
declarada de utilidade pública estadual.

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,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n.° 2.191/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Sávio

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

2.193/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2i93/2002, de autoria do Deputado Ivo José,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Alternativos na
Saúde Naturalista do Estado de Minas Gerais, com sede no Município
de Governador Valadares.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 30/5/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos,
inclusive, que o parágrafo único do art. 5° da Associação regulamenta
a não-remuneração de seus associados pelos trabalhos ali
desenvolvidos. Além do mais, estando previsto o destino de seu
patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento afim, não
vislumbramos óbice à tramitação deste projeto.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.193/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza

Cruz - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.196/2002
Comissão de Constituição e Justiça

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.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 5/6/2002, a proposição foi
encaminhada a este colegiado, ao qual 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 e não remuneradas pelo
exercício dos cargos. Demonstra, ainda, que serve
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 47 do estatuto traz o
compromisso de a referida Associação não remunerar nem conceder
vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus
diretores, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalente, e o
art. 49 estabelece que, no caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será integralmente doado a entidades congêneres
devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Cumpridos 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,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.196/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
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Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Eduardo Hermeto - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.197/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do projeto de lei em tela,

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 Cajuru.

Após ser a proposição publicada no "Diário do Legislativo", foi ela
distribuída a este colegiado, ao qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 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 seus cargos e estar em
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente à coletividade. Ademais, de acordo com o que
estabelece o atestado de funcionamento da entidade, ela não
remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de
suas funções, não distribui lucros, vantagens nem bonificações, sob
qualquer título, a nenhum deles, e, sendo ela extinta, "seus bens
serão destinados a outra entidade assistencial congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividade principal no Estado de Minas
Gerais, indicada pelo Conselho Metropolitano e devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social", conforme
está disposto no art. 23.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
entidade em causa preenche todos os requisitos constantes da
referida lei. Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria
na Casa.

Conclusão
Em	vista	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.197/2002 na
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forma proposta.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo

Hermeto - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.199/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Batista de Oliveira, por meio do projeto de lei em

tela, tem por escopo declarar de utilidade pública a Euterpe Santa
Cecilia, com sede no Município de Buenópolis.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 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, servindo desinteressadamente à
coletividade. Em específico, verificamos no art. 19 do estatuto da
entidade, decorrente de alteração estatutária o compromisso de que"
nenhum membro da diretoria terá direito à remuneração pelos
serviços prestados, quer seja pró-labore, quer seja como salários; e
sendo ela dissolvida, seus bens ficarão na posse do vigário, o qual se
responsabiliza pelo acervo, destinando-o a uma nova corporação
musical que vier a surgir, conforme dispõe o art. 28".

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
entidade em causa preenche os requisitos constantes da referida lei.
Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.199/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio
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Souza Cruz - Eduardo Hermeto - Aílton Vilela.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.208/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame é de autoria do Deputado Amilcar Martins e
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Grupo de Assistência e Alfabetização - GRAAL -, com sede no
Município de Alfenas.

Após ser a matéria publicada, em 8/6/2002, foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo estabelecido no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n.° 2.208/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n.° 12.972,
de 27/7/98, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Observamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais
pelo exame dos documentos anexados aos autos do processo.
Ponderamos, também, que o estabelecimento veda a remuneração,
concessão de vantagens ou benefícios, sob qualquer título, aos
membros de sua diretoria (art. 15 do estatuto); estabelece que, extinta
a Associação, seus bens reverterão a uma congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional do Serviço
Social (art. 13, inciso II), confirmando, assim, a disposição dos
associados em manter uma instituição cujo objetivo é servir
desinteressadamente à coletividade, conforme estatuído no comando
legal.

Não vislumbramos óbice à tramitação do projeto, mas apresentamos
emenda ao seu art. 1° para suprir a ausência de dado essencial.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 2.208/2002 com
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a Emenda n.° 1, a seguir apresentada.

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

Assistência e Alfabetização - GRAAL -, com sede no Município de
Alt enas.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo

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

2.212/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.212/2002, de autoria do Deputado Miguel

Martini, objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Santana de
Resplendor - SSR -, com sede nesse município.

Publicada em 8/6/2002, a proposição foi, a seguir, encaminhada a
este colegiado, ao qual 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°2.212/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas e, no art. 27 do estatuto da entidade, constatamos serem
gratuitas as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos
sócios.

Quanto ao destino dos bens no caso de dissolução da entidade,
embora o estatuto não tenha norma eficaz que delibere a esse
respeito, acreditamos que o art. 22 do Código Civil supre a falta.

Destacamos seu texto para efeitos de fundamentação:
"Art. 22 - Extinguindo-se uma associação de intuitos não

econômicos, cujos estatutos não disponham quanto ao destino ulterior
dos seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal respeito
deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um
estabelecimento municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.
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Parágrafo único - Não havendo no Município ou no Estado, no

Distrito Federal ou no Território ainda não constituído em Estado, em
que a associação teve sua sede, estabelecimento nas condições
indicadas, o patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, à do
Distrito Federal, ou à União".

Assim, não vemos motivo para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n°2.212/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo

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

2.215/2002
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3 0, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
comento visa declarar de utilidade pública o Sindicato Rural de
Uberlândia, 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 Uberlândia, com sede nesse município.
Ao examinar a matéria, devemos atentar para o conteúdo da Lei n°

12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre os requisitos para se conceder
tal honraria.

Inicialmente, devemos tecer algumas considerações sobre o sentido
da expressão "utilidade pública", por estarmos certos de que há uma
dificuldade inerente a ela. Trata-se de um conceito jurídico
indeterminado, que dá margem a entendimentos diversos sobre a sua
verdadeira significação. Essa relatoria propõe que a expressão deve
ser entendida como algo útil a um número expressivo de cidadãos,
que possa atender o bem comum, o bem de todos, sem preconceito
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de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. Trata-se, portanto, de titulo a ser concedido, no nossa
entender, a entidades que desempenham atividades que interessam
ao poder público, podendo colaborar com ele na busca de objetivos de
cunho social e executando ações de relevância pública.

No caso dos sindicatos, apesar de sabermos que atende aos seus
filiados, sem discriminação de nenhuma espécie, temos a certeza de
tratar-se de uma entidade restrita a um segmento, sendo, portanto,
necessariamente corporativa, por não atender à generalidade da
população ou ao interesse de todos e quaisquer cidadãos. Em suma,
defende apenas o interesse de seus filiados.

Devemos lembrar, ainda, que o atributo "utilidade pública" só pode
recair sobre pessoas jurídicas de direita privado, e, no caso, sobre as
associações, as sociedades civis e as fundações sem fins lucrativos,
constituídas há, pelo menos, dois anos, na forma da legislação civil.

Se compulsarmos o Código Civil Brasileiro, verificaremos que foram
arroladas, em seu art. 16, as seguintes pessoas jurídicas de direito
privado:

- as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações;

II - as sociedades mercantis".
A Lei n° 12.972, de 27/7/98, arrola, portanto, apenas as sociedades

civis, as associações e as fundações como aquelas passíveis de
serem homenageadas e estando todas elas submetidas à lei civil
brasileira.

Por outro lado e segundo o eminente jurista Valentin Carriou, em
seus "Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho", constitui o
sindicato uma associação em sentido lato e, por isso mesmo, não
havendo lei que especifique o órgão competente para proceder a seu
registro, a opção está em fazê-lo no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas (p. 512). Claro está que ele se constitui como uma
associação. Entretanto, há um outro porém a ser apontado por essa
relatoria.

Até 1988, a fundação de qualquer sindicato dependia de carta de
reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho. Com  o advento
da Carta política de 1988, não foi mais possível exigir autorização do
Estado para tal finalidade. Entretanto, há, naquele órgão, um Cadastro
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Nacional das Entidades Sindicais, criado para receber os atos
constitutivos dos sindicatos, em decorrência de decisão do Supremo
Tribunal Federal (Ml-144/SP), segundo o qual o registro sindical é ato
vinculado, subordinado apenas à verificação, pelo aludido Ministério,
de alguns pressupostos legais.

A Instrução Normativa n° 1/97, do Ministério do Trabalho, disciplinou
o registro sindical perante ele mesmo. Assim, o registro no Cartório do
Registro de Pessoas Jurídicas apenas atribui personalidade jurídica à
entidade. Para que esta possa ser admitida oficialmente no mundo
jurídico como sindicato, o registro competente previsto no art. 8 0, 1, da
Carta Magna foi instituído pela instrução a que aludimos.

Verificamos, pois, que os sindicatos, apesar de se estruturarem
como uma associação, têm uma exigência a mais para se
constituírem. Embora possa ser admitido para eles, no sentido lato, o
termo "associação", no sentido restrito este não cabe, principalmente
porque tais entidades estão submetidas às normas trabalhistas, e as
associações, no sentido que lhes empresta a Lei n° 12.972, 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).

Conquanto as normas estatutárias das entidades declaráveis de
utilidade pública - como não-percepção de benefícios ou vantagens
pessoais pela simples participação nas atividades da sua
administração, estarem elas em funcionamento há mais de dois anos
e serem seus diretores pessoas idôneas - possam ser facilmente
comprovadas por qualquer sindicato, não transformam a sua
essência, de forma a poder ser a proposição acolhida por esta Casa.

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

n°2.215/2002.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.416/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 184/2001, o Governador do Estado
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encaminhou a esta Casa o projeto de lei em análise, que dá nova
redação ao art. 2 0 da Lei n° 8.655, de 18/9/84, alterado pela Lei n°
12.653, de 23/10197.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/3/2001, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto
no art. 188, combinado com a alínea "a" do inciso III do art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei que é objeto deste parecer dá nova redação ao art.

20 da Lei n° 8.655, de 18/9/84. A referida norma mudou a
denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A - CEMIG -
para Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG- e ampliou o
objetivo social da empresa. A Lei n° 12.653, de 23/10/97, já havia
modificado o "caput" do citado art. 2 0, acrescentando-lhe a expressão
"comercial". A proposição em exame acrescenta ao dispositivo um
parágrafo prevendo que os sistemas de geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia poderão ser desenvolvidos e
explorados diretamente pela CEMIG, ou por meio de empresas
subsidiárias integrais, especialmente constituídas para tais finalidades.
A possibilidade de desenvolvimento e exploração desses sistemas por
meio de subsidiárias é a novidade do projeto. Ele modifica também o
antigo § 1° do art. 20 da Lei n° 8.655, agora transformado em § 2°,
acrescentando-lhe que o prazo de duração das empresas subsidiárias
a que nos referimos é indeterminado.

A matéria não se insere entre aquelas cuja competência legislativa é
privativa da União. Aplica-se a ela, portanto, o § 1° do art. 25 da
Constituição da República, que reserva aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pela Lei Maior.

A alínea "e' do inciso III do art. 66 da Cada Estadual inclui, entre as
matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, a criação,
estruturação e extinção de entidade da administração indireta. Não há,
pois, vício formal na proposta.

Nos contratos de concessão de distribuição, transmissão e geração
de energia elétrica firmados com a União em 1997, o Estado de Minas
Gerais, representado pelo então Governador, na qualidade de
acionista controlador da CEMIG, obrigou-se, entre outras coisas, a
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promover a reorganização societária da empresa até 31112/2000,
com a constituição de empresas juridicamente independentes,
destinadas a explorar, separadamente, os serviços de geração,
transmissão e distribuição.

As cláusulas contratuais referentes a essa obrigação guardam
íntima afinidade com a Lei Federal n° 9.648, de 27/5/98, que
implementou um novo modelo institucional no setor elétrico brasileiro.
Com efeito, o art. 5° da norma citada determina que o Poder Executivo
promoverá, visando à privatização, a reestruturação das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS - e de suas subsidiárias,
mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital
ou constituição de subsidiárias integrais.

Cumpre, ainda, lembrar que se encontra pronto para a pauta do
Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 2.90512000,
encaminhado ao Congresso Nacional pela Presidência da República.
Seu art. 10 estabelece que as concessionárias de serviços de energia
elétrica que atuarem em mais de uma atividade deverão, no prazo de
um ano contado a partir da publicação da lei, organizar-se em
empresas juridicamente independentes, para as atividades de
geração, transmissão, distribuição e comercialização.

E importante, também, considerar que o projeto em exame institui
duas alternativas para o desenvolvimento e a exploração dos sistemas
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia:
isso poderá ser feito diretamente pela CEMIG ou por meio das
empresas subsidiárias integrais.

Por último, ressalte-se que a necessidade de autorização legislativa
específica para a criação de tais subsidiárias encontra-se tratada no
inciso XX, combinado com o inciso XIX do art. 37 da Constituição da
República:

"Art. 37 - .....................................................................
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definiras áreas de sua atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim
como a participação de qualquer delas em empresa privada;" (Grifos
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nossos.)

Sobre a aplicação de tais dispositivos, assim se pronunciou o
Supremo Tribunal Federal ao apreciar a solicitação de medida
cautelar na Ação Direta de Constitucional idade n° 1.649, em acórdão
relatado pelo Ministro Maurício Corrêa:

1. Dispensa-se de autorização legislativa a criação de empresas
públicas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na
própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz. A lei
criadora é a própria medida autorizadora. 2. Os artigos 64 e 65 da Lei
n° 9.478, de 06 de agosto de 1977, não são inconstitucionais.
Instituída a sociedade de economia mista e delegada à lei que a criou
permissão para a constituição de subsidiárias, as quais poderão
majoritária ou minoritariamente associar-se a outras empresas, o
requisito da autorização legislativa acha-se cumprido, não sendo
necessária a edição de lei especial para cada caso. 3. A Constituição
Federal ao referir-se à expressão autorização legislativa, em cada
caso, o faz relativamente a um conjunto de temas, dentro de um
mesmo setor. A autorização legislativa, na espécie, abrange um setor
energético resultante da política nacional do petróleo definita pela Lei
n° 9.478/97."

Conclusão
Dadas	essas	razões,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.416/2001.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo 1-lermeto, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.968/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°
1.968/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Rio Vermelho o imóvel que especifica.

Publicada em 23/2/2002, vem a matéria a esta Comissão de
Constituição e Justiça para ser examinada preliminarmente quanto a
seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme o estatuído no
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata a proposição em comento de prover a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa alienar, em
favor do Município de Rio Vermelho, o imóvel de 10.000m2,
destinando-o à construção de creche para atender à população
carente da região.

A autorização é decorrente de exigências inscritas em normas
constitucionais e administrativas, que estabelecem, ainda, que a
transferência de titularidade deve satisfazer o interesse público, e a
norma autorizadora necessariamente indicará o objeto da alienação e
os limites a serem observados para sua efetivação, desde que o bem
não esteja destinado ao serviço público.

Da classificação oferecida pelo Código Civil Brasileiro para os bens
públicos, apenas podem constar do contrato civil de doação os que
constituírem patrimônio disponível da administração não podendo
constar se estiverem afetados.

Para análise a cargo desta Comissão, portanto, devemos verificar
esses aspectos. De fato, a destinação a ser dada ao imóvel pelo
município atende sobremaneira ao interesse público. Instalar ali uma
creche vem calar veementes reivindicações da comunidade.

Entretanto, integra os autos do processo o OF/SCATIS/DBI/GAB n°
779/2002, de 24/5/2002, no qual está anexado parecer contrário
emitido pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, informando que o referido bem está destinado aos
serviços da Secretaria de Estado da Educação, que o utilizará para o
Centro de Educação Continuada - CESEC - do Município de Rio
Vermelho.

Dessa forma, se o Executivo não pode e não mostra disposição para
alienar o bem, se editarmos norma autorizando a celebrar o respectivo
contrato, estaremos editando norma sem eficácia, desconsiderando,
assim, a sua característica essencial, que é a de inovar o universo
jurídico, ou seja, modificar a ordem jurídica preexistente.

Em vista disso, temos de considerar impossível a autorização legal
para efetivar a aludida transferência ao patrimônio do município.

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

1.968/2002.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N1° 2.160/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em
análise visa à proibição, nos serviços de radiodifusão e nas emissoras
de televisão, da execução de música cuja letra contenha expressões
atentatórias à moral e aos bons costumes, que faça apologia a
qualquer tipo de violência ou que utilize termos de baixo calão.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/5/2002, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante dispõe o art. 220 da Lei Maior, "a manifestação do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição".

Da leitura desse preceptivo, vê-se que a liberdade de expressão não
se erige em direito absoluto, livre de restrição, mas há de se
manifestar observando os parâmetros definidos constitucionalmente.
O referido dispositivo deve ser interpretado de maneira conjugada
com o disposto no art. 221, vazado nos seguintes termos:

"Art. 221- A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:

1- preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;

II- promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;

III- regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família".
Portanto, a medida legislativa que se pretende instituir com o projeto

em análise configura uma densificação normativa do que já vem
determinado na própria Constituição da República, em especial no
inciso IV, que propugna pelo respeito aos valores éticos e sociais da
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pessoa e da família. Trata-se, pois, de desenvolver, por meio da
legislação ordinária, matéria disciplinada, em termos genéricos, pela
Constituição, conferindo caráter mais especifico a diretrizes
principiológicas de índole constitucional, estabelecendo, inclusive,
disposições de natureza sancionatória, a fim de assegurar a
efetividade do comando normativo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.160/2002.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.373/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
tem por escopo seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município
de Sete Lagoas o imóvel que especifica.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2° turno.

Nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento Interno, faremos
constar deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição consiste de um terreno urbano

com 1.974,37M2 de área, doado ao Estado em 1992, a fim de que nele
fosse construída uma escola estadual de ensino fundamental.

Decorridos oito anos sem que o donatário desse ao imóvel o fim
almejado, encontra-se ele hoje ocioso. Tendo em vista isso e a
implantação da política estadual de municipalização do ensino, intenta
agora o Prefeito Municipal de Sete Lagoas transferi-lo ao patrimônio
municipal para que possa ali edificar unidade escolar efetivamente
pertencente ao município.

No que concerne ao exame dos possíveis efeitos financeiro-
orçamentários decorrentes da aprovação da proposta contida no
substitutivo, reafirmamos que são inexistentes, porquanto não haverá
aumento de despesa nem incremento de receita nas contas públicas,
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tampouco impacto no orçamento do Estado.

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

1.373/2001, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Aden

Santiago.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.373/2001

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Sete
Lagoas o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Sete Lagoas o imóvel constituído do terreno com
1.974,37m2 (mil novecentos e setenta e quatro vírgula trinta e sete
metros quadrados) de área, situado na Avenida Professor Maurilo
Peixoto, nesse município, registrado sob a matrícula n° 15.218, a
fls.145 do livro 2-ZGP, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.755/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Deputado Paulo Piau apresentou o projeto de lei em comento, que

visa autorizar o Poder Executivo a doar a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas o imóvel que especifica.

Aprovada a matéria no 1° turno, na forma proposta, vem novamente
a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a fim de
receber parecer para o 2 0 turno, conforme determinação do art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei em comento é constituído de

um terreno urbano com 20.000m 2 de área e as respectivas
benfeitorias, que pertence ao patrimônio do Estado, e está cedido à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para suas atividades
de ajuda e apoio aos indivíduos podadores de deficiência. E
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importante mencionar que o imóvel fora doado, inicialmente, por
particulares ao Estada para que este construísse no local,
exatamente, uma escola destinada ao atendimento desse segmento.

A medida proposta está sujeita aos ditames emanados do art. 18 da
Carta Estadual, do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, do art.
16 da Lei Estadual n°9.444, de 25111/87 e, principalmente, do § 2° do
art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais
de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
cujo texto exige a prévia autorização legislativa para a mobilização ou
alienação do ativo permanente do Tesouro.

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a
alínea "d" do inciso VII do art. 102, mencionado no relatório,
reiteramos o entendimento desta Comissão, favorável, quando da
apreciação da matéria no 1° turno.

As emendas que apresentaremos ao final, é bom esclarecer,
representam apenas a necessidade de fazer reparações no texto de
forma a adequá-lo à melhor técnica legislativa. Como não se trata de
matéria nova, prescinde do Acordo de Líderes.

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

1.755/2002, no 2 0 turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2, apresentadas a

seguir.
EMENDA N° 1

Suprimam-se do "caput" do art. l°as seguintes expressões:
"estando com as seguintes medidas e confrontações: frente

200,00m com a Av. José Sérvulo Soalheiro; lado direito 100,00m com
Fabrício Dênis da Rocha Cota; lado esquerdo 100,00m com os lotes
01 a 07 da quadra 02 A, e os fundos 200,00m com os lotes 01 a 13 da
quadra 01 A, cadastrado pelo distrito 01, zona 25, setor 04, quadra
046, lote 0678, unidade 001".

EMENDA N°2
Suprima-se do "caput" do art. 1° a seguinte expressão:
"acrescido de benfeitorias representadas por onze (11) blocos de

2.498m2 de área construída.".
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo Aloise -
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Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.978/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela tem
por objetivo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

Aprovado no 1° turno, na forma proposta, retorna agora o projeto de
lei a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
Cabe, de início, esclarecer que o imóvel mencionado na proposição

consiste de um terreno rural com 2.000m2 de área, que fora doado ao
Estado para a instalação da Escola Estadual Pe. Goulart,
municipalizada em 1998, em consonância com a política adotada pelo
Estado. Para que a municipalidade possa legalizar o funcionamento
da escola, é mister que o imóvel seja transferido ao seu domínio.
Neste ponto, é relevante explicitar que a Secretaria de Estado da
Educação, à qual está vinculado o bem, manifestou-se favoravelmente
à sua doação, por não necessitar dele.

No que nos cabe examinar, ratificamos o exarado no 1° turno, isto é,
a pretendida doação não envolve dispêndio de recursos financeiros,
nem incremento da receita nas contas públicas, vale dizer, não
acarreta impacto no orçamento do Estado, embora represente
redução do seu ativo permanente.

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

1.978/2002, no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Arlen

Santiago - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.148/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Projeto
de Lei n° 2.148/2002 dispõe sobre o quadro de servidores do Poder
Judiciário do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/5/2002, o projeto foi
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distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, a proposição foi encaminhada a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva a criação de cargos de

provimento efetivo no quadro de pessoal do Poder Judiciário para
possibilitar a instalação das comarcas e varas criadas pela Lei
Complementar n° 59, de 2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado.

Também propõe a criação do cargo de Assessor de Juiz que esteja
em exercício nas comarcas onde houver duas ou mais varas,
conforme previsto no art. 251, § 30, da referida lei complementar.
Conforme ressaltamos no 1 0 turno, o aumento do fluxo de processos
judiciais que tramitam na P instância justifica a medida em apreço.

Oportunamente, estão sendo criados 2 cargos de assessoramento,
sendo 1 de Assessor de Fiscalização e 1 de Assessor de Informática,
em razão das novas atribuições do Tribunal de Justiça estabelecidas
pela Lei n° 13.438, de 1999, e pelo Decreto n°40.976, de 2000, que
tratam da taxa de fiscalização judiciária.

A extinção de alguns cargos também é proposta pelo projeto, a qual
foi acolhida, todavia, com a manutenção dos cargos de Coordenador
de Setor, criados pela Lei Complementar n° 46, dei 996, para atender
aos juizados especiais previstos na Lei Complementar n°40, de 1995.

Finalmente, quanto à previsão orçamentária para o cumprimento das
medidas propostas, não há necessidade de abertura de créditos
suplementares no exercício de 2002, podendo ser instaladas 21 novas
varas. Para os exercícios de 2003 e 2004 estão previstos créditos a
serem consignados ao Tribunal de Justiça, nas respectivas leis
orçamentárias anuais, na proporção de 40% para 2003 e 60% para
2004, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, nos termos da Emenda n°2,
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também aprovada.

Em razão do exposto, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n°2.148/2002 na
forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.148/2002

Dispõe sobre o quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados no quadro de pessoal a que se refere o

Anexo IV da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os seguintes
cargos:

- mil oitocentos e vinte e um de Oficial Judiciário;
li - duzentos e noventa e quatro de Técnico Judiciário;
III - dois mil setecentos e trinta e nove de Oficial de Apoio Judicial.
§ 1° - O provimento dos cargos previstos neste artigo dar-se-á na

classe inicial de cada carreira.
§ 2° - O Tribunal de Justiça promoverá a distribuição dos cargos

previstos neste artigo em classes, obedecendo ao percentual fixado
na Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

§ 3° - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a
lotação dos cargos previstos neste artigo, na forma do art. 250 da Lei
Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001.

Art. 20 - O provimento dos cargos referentes às varas e comarcas
criadas pela Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, dar-
se-á no momento de sua instalação, observados os critérios previstos
no art. 10, § 40, daquela lei.

Art. 30 - Ficam criados quinhentos e oitenta e três cargos de
Assessor de Juiz, código TJ-DAS-08, padrão PJ-45, de recrutamento
amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei n°
11.098, de 11 de maio de 1993.

§ 1° - Os cargos previstos neste artigo são privativos de bacharéis
em direito e serão providos por indicação de Juiz de Direito titular de
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comarca em que houver duas ou mais varas, conforme o disposto
no § 30 do art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de
2001.

§ 20 - Fica vedada a indicação para os cargos mencionados neste
artigo de parentes, consangüíneos ou afins, até o 2 0 grau, em linha
reta ou colateral, de magistrado da comarca onde deva ocorrer o
provimento.

Art. 40 - Ficam extintos, com a vacância, os seguintes cargos do
quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei n° 11.098, de 11
de maio de 1993:

- quinze de Coordenador de Serviço, código JPI-CH-Al- 01;
II - oito de Comissário de Menor Coordenador III, código JPI-CH-Al-

02;
III - dez de Coordenador de Setor, código JPI-CH-Al-05.
Art. 50 - Ficam criados um cargo de Assessor de Fiscalização,

código TJ-DAS-15, Padrão PJ-75, e um cargo de Assessor de
Informática, código TJ-DAS-1 6, padrão PJ-75, ambos de recrutamento
amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo 1 da Lei n°
11.098, de 11 de maio de 1993.

Art. 60 - O provimento dos cargos de que trata esta lei só se efetivará
após o estrito cumprimento das condições estabelecidas pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 70 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei no exercício
de 2002 correrão por conta das dotações consignadas no orçamento
do Poder Judiciário para o período.

Parágrafo único - Para a execução da despesa, nos exercícios de
2003 e 2004, os créditos necessários deverão ser consignados ao
Tribunal de Justiça, nas respectivas leis orçamentárias anuais, na
proporção de 40% (quarenta por cento) para o exercício de 2003 e
60% (sessenta por cento) para o exercício de 2004, respectivamente,
correspondendo a R$35.247.320,00 (trinta e cinco milhões duzentos e
quarenta e sete mil trezentos e vinte reais) e R$52.870.980,00
(cinqüenta e dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e
oitenta reais).

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições contrárias.

PARECER SOBRE A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°
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1.296/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 1.296/2000
tem por escopo alterar a Lei n° 9.583, de 6/6/88, que institui a Medalha
do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o projeto,
concluiu por sua aprovação com a Emenda n° 1; a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais opinou pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou e que prejudica a Emenda
n° 1.

Encerrada a discussão em Plenário, foi apresentada, pelo mesmo
autor, a Emenda n° 2, com o intuito de acrescentar um inciso ao art. 20
do projeto, a qual vem, agora, a esta Comissão para receber parecer.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
Ao propor nova redação ao art. 20 da Lei n°9.583 de 1998, o Projeto

de Lei n° 1.296/2000 tem por objetivo, em primeiro lugar, estabelecer
o Dia Mundial do Meio Ambiente como a data na qual será concedida
a medalha; em segundo, determinar que tal concessão, em vez de ser
feita por proposta do Plenário do Conselho de Política Ambiental -
COPAM -, será feita por outro conselho, constituído de seis membros
de vários órgãos governamentais, adiante explicitados; por último,
estender de dez para quinze o número de pessoas, empresas e
instituições a serem agraciadas anualmente.

No que se relaciona à composição do novo Conselho da Medalha,
cabe esclarecer que a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, retira o representante do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, por se
tratar de órgão federal, não sujeito à vontade de nenhuma unidade
federativa.

Por sua vez, esta Comissão esclareceu que a Lei n° 12.581, de
1997, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, já criou,
em seu art. 24, o Diploma Ambiental, com os mesmos propósitos da
medalha. Por isso, entendeu ser oportuno extinguir o diploma criado
em 1997, incorporando-o à medalha, sem desvirtuar a proposição
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original. Daí a apresentação do Substitutivo n° 1, que, entre outras
inovações, dá outra composição ao Conselho.

Salientando o espírito louvável do projeto de lei, que considera a
necessidade de preservar o meio ambiente e de recuperar o que foi
degradado, esta Comissão entende que a participação de
representante do IBAMA no Conselho da Medalha não constitui uma
imposição, mas uma forma de prestigiar uma instituição parceira do
Estado no trato da questão ambiental, com ampla experiência,
conhecimento do assunto e atuação em todo o território mineiro.

Neste ponto, cabe esclarecer que a emenda em exame pretende
incluir, na composição do Conselho, um representante do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, coisa que, a titulo de esclarecimento,
está abrangida pela proposição original e pela Emenda n° 1, mas não
pelo substitutivo. Depreende-se, então, que a Emenda n° 2 é
pertinente ao substitutivo, e não à proposição original.

As razões apresentadas para que um representante do IBAMA
integre o Conselho podem ser estendidas, a nosso ver, para que um
do IEF venha a fazê-lo. Enfatizamos, porém, que a política estadual
de meio ambiente, formulada e coordenada pela SEMAD, tem por
base um tripé formado pelos órgãos seccionais que integram aquela
secretaria, a saber: o IEF, o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM - e a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM.
Entendemos, por ser oportuno, que as três instituições devem estar
representadas no Conselho, motivo pelo qual apresentamos a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2 ao

Projeto de Lei n° 1.296/2000 na forma da Subemenda n° 1, a seguir
apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°2
Acrescentem-se ao art. 20 a que se refere o art. 1° do Substitutivo n°

1 os seguintes incisos VII, VIII e IX:
"Art. 2° -
VII - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
VIII - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -

IGAM -;
IX - um representante da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
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FEAM.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Miguel

Martini.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 25/6/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do
escritor Roberto Drummond, ocorrido em 21/6/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra.
Dalva Motta Costa, ocorrido em 19/6/2002, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

rÁ
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 373a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/6/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião Navarro

Vieira
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: ofícios e cartões - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.254 a 2.260/2002 - Requerimentos n

o
s 3.431 a 3.434/2002 -

Requerimento si n° do Deputado Antônio Andrade - Proposição Não
Recebida: Projeto de Lei da Deputada Elbe Brandão - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, do
Trabalho e de Assuntos Municipais - 2a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - 2 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Inexistência de quórum para votação
de propostas de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.980/2002; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.16012000; aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n os 1 e 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3;
prejudicialidade da Emenda n° 3 - Votação, em 20 turno, do Projeto de
Lei n° 1.865/2001; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.972/2002; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 891/2000; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 2.179/2002; aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 3; declarações de

voto - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.639/2001;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Suspensão e reabertura
da reunião - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley

Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da
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Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon
Terra Pinto - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Márcio Kangussu, i°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,

encaminhando demonstrativos contábeis. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
encaminhando informações relativas ao Projeto de Lei n°2.108/2002.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n°2.108/2002.)

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes, encaminhando informações referentes ao Requerimento
n° 3.267/2002, do Deputado Ermano Batista.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Assuntos Municipais,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.07112002, da
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Deputada Elbe Brandão.
Do Sr. Paulo de Meio Franco, Secretário da Habitação,

encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.22112002,
do Deputado Hely Tarqüínio.

Do Vereador Leonardo Monteiro, Presidente da União das Câmaras
Municipais de Minas Gerais - UCAMIG -, apresentando propostas
aprovadas pelos Vereadores presentes no último encontro promovido
por essa entidade. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Geraldo Majela Primo, Presidente da Câmara Municipal de
Martinho Campos, e dos demais Vereadores a essa Câmara,
solicitando seja aprovada, na tramitação do Projeto de Lei n°
2.148/2002, a criação da Comarca de Martinho Campos. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n°2.148/2002.)

Do Fórum interinstitucional de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Ipatinga, solicitando seja aprovada, na tramitação do
Projeto de Lei n° 2.14812002, a instalação de uma vara da infância e
da juventude nesse município. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
2.148/2002.)

Dos Srs. Júlio Maria de Albuquerque e Luiz Rocha Neto, Presidentes
das Câmaras Municipais de Manhumirim e São Francisco,
respectivamente, encaminhando moções de apoio ao Projeto de Lei n°
2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, que extingue a taxa de
licenciamento de veículos, as quais foram aprovadas por essas Casas
a partir de propostas dos Vereadores Elio Rodrigues de Oliveira
(Manhumirim) e Ricardo Figueiredo (São Francisco). (- Anexem-se ao
Projeto de Lei n°2.093/2002.)

Do Sr. Fabiano Altino Maynart, Presidente da Câmara Municipal de
Diamantina, e dos Vereadores à Câmara Municipal de Arcos,
encaminhando manifestações dessas Casas em favor das
reivindicações dos professores estaduais em greve. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA, agradecendo o
voto de congratulações pelo transcurso dos 10 anos desse órgão,
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Mauri
Torres.

Do Cel. Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.866/2001, da

rÃ
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Comissão de Direitos Humanos,

Do Sr. Oilson dos Santos, Juiz de Direito da Comarca de São
Lourenço, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n°
1.669/2001, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.669/2001.)

Do Sr. Amarílio Augusto de Andrade, Vereador à Câmara Municipal
de Barbacena, encaminhando memorial subscrito por Vereadores a
essa Casa Legislativa em que solicitam apoio à causa da Defensoria
Pública do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n°
50/2002.)

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, comunicando que esse
Ministério liberou os recursos do convênio com a Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Alberto Ferreira, Presidente do Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Cultural, prestando informações sobre
pedido da Comissão de Turismo encaminhado por meio do Ofício n°
1 .052/2002/SGM.

Do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação
Nova Esperança Beneficente do Brasil, solicitando ajuda financeira
aos parlamentares. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Associação dos Atingidos pelo Açude Berizal, solicitando
providências relativas a obras irregulares realizadas na região. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)	-

CARTOES
Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de

Transportes, agradecendo o convite para participar de audiência
pública. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Denise de Oliveira Lima, Chefe de Gabinete do Reitor da
UNIMONTES, agradecendo o envio de cópia do "Relatório Final da
CPI do Preço do Leite". (- A CPI do Preço do Leite.)

T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

rÀ
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proposições:

PROJETO DE LEI N°2.254/2002
Dá a denominação de Odília Alves Machado à extensão da estrada

LMG-706, que liga a BR-040 ao Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Odília Alves Machado a extensão da

estrada LMG-706, que liga a BR-040 ao Município de Vazante.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O referido trecho rodoviário encontra-se sem

denominação oficial, conforme estatui o "Boletim Rodoviário - 2000",
elaborado pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas.

Entendemos ser absolutamente justa a homenagem que fazemos
através do presente projeto de lei, uma vez que a Odília Alves
Machado foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes do
Município de Vazante. Foi uma de suas fundadoras, e sua luta pelo
município sempre foi incansável, bem como a busca do bem-estar da
comunidade vazantina.

Reconhecer a sua importância é reforçar os ditos da história daquele
município, e fazer isso é cultivar a história de nosso Estado.

Pela importância do que aqui se propõe, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.255/2002
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual Remédio Cidadão e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa

Estadual Remédio Cidadão, objetivando a distribuição regular de
remédios de uso contínuo para a população carente.

Parágrafo único - a distribuição, que se refere o "caput" deste artigo
será feita pelos postos de saúde e pela rede privada de farmácias.

Art. 20 - Serão cadastrados como beneficiários do programa os

rs
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cidadãos reconhecidamente pobres, que comprovem insuficiência
de recursos e que sejam usuários de medicamentos de uso
permanente.

Art. 30 - A Secretaria de Estado da Saúde expedirá o cartão
Remédio Cidadão às pessoas cadastradas.

Art. 40 - As retiradas dos medicamentos nas redes privadas de
farmácias serão efetuadas mediante apresentação:

- do cartão Remédio Cidadão;
II - de prescrição médica assinada por profissional credenciado ao

Sistema Unico de Saúde - SUS.
Art. 60 - Poderão participar do programa as farmácias cadastradas e

devidamente autorizadas pela Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 70 - O pagamento à rede privada de farmácia será efetuado por

meio da dedução dos impostos estaduais, mediante apresentação de
fatura devidamente autorizada pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 80 - O Programa Remédio Cidadão será promovido e
coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 90 - O Pode Executivo regulamentará esta lei compartilhando
com entidades organizadas do setor e representante dos usuários, no
prazo máximo de sessenta dias.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Nt 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2002.
Elbe Brandão
Justificação: A presente proposição visa a implantação do Programa

Remédio Cidadão, objetivando o dinamismo no setor de atendimento
à população carente que faz uso do remédio contínuo. Com esse
programa estaremos realmente promovendo política de saúde pública,
pois um diabético, hipertenso e outros doentes que fazem uso de
medicamentos permanentes não podem ser subjugados aos postos
médicos, que raramente estão abastecidos desses remédios.

Ao aprovarmos esse projeto de lei estaremos viabilizando ao
cidadão carente do nosso Estado a possibilidade de, por meio da
apresentação do cartão Remédio Cidadão e da prescrição médica,
retirar o remédio em farmácias da rede privada, sem que seja a ele
repassado nenhum custo adicional. Pelo contrário, estaremos
facilitando a vida dessas pessoas, que, em sua grande maioria, não

rÀ
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têm condições físicas nem financeiras de ir até o posto de saúde e
lá enfrentar horas angustiantes.

Ressalto também que não há custo para o Estado, pois é
determinação legal a distribuição regular de medicamentos, não
apenas à população carente, mas a todo e qualquer cidadão que
procurar um posto de saúde. Haverá uma dedução dos impostos
devidos pela farmácia ao Estado, desde que participe do programa
dentro do previsto em lei.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
para a aprovação da matéria e espero sejam apresentadas as
emendas necessárias para o melhor aproveitamento desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.256/2002
Declara de utilidade pública a Associação Divino Mestre - ASDIME -,

com sede no Município de Taquaraçu de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Divino

Mestre - ASDIME -, com sede no Município de Taquaraçu de Minas-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública

estadual a Associação Divino Mestre - ASDIME -, com sede no
Município de Taquaraçu de Minas, a qual tem como finalidades
estatutárias a prática da filantropia e da assistência social,
especialmente o amparo aos idosos carentes e a promoção de
atividades socioculturais, ecológicas, de saúde e educativas para os
idosos internos e a comunidade local.

Releva ressaltar que a mencionada Associação já foi declarada de
utilidade pública municipal, através da Lei n° 516, de 11/8/98,
aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Taquaraçu de
Minas e sancionada pelo Prefeito Municipal.

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

PROJETO DE LEI N° 2.257/2002
Declara de utilidade pública a entidade Associação dos Moradores da

Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação

dos Moradores da Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede no
Município de Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica

própria, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificações a seus
dirigentes, associados ou mantenedores, conforme atestado
apresentado.

A Associação dos Moradores da Vila Inconfidência e Bairro
Amarante, de Betim, encontra-se em funcionamento há mais de dois
anos, prestando relevantes serviços filantrópicos e zelando pela
melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa região e
promovendo ações para o melhoramento dos bairros onde atua.

Por atender a entidade, conforme documentação apresentada, aos
requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, por cedo contará com o apoio
dos nobres pares desta Casa para que lhe seja concedido o título
declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 2.258/2002
Disciplina a atuação das comissões parlamentares de inquérito

instituídas na forma do § 3° do art. 60 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma

prevista no § 3° do art. 60 da Constituição do Estado, têm poderes
probatórios de investigação próprios das autoridades judiciárias, além
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de outros previstos no Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, para a apuração de fato determinado e de repercussão no
interesse público.

Parágrafo único - No exercício do controle externo, compete às
comissões parlamentares de inquérito investigar irregularidades
administrativas em órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se agente público todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
na administração direta ou indireta do Estado, de empresa
incorporada ao patrimônio, de empresa concessionária de serviço
público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido com mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita anual.

Art. 30 - No exercício da função fiscalizadora, consideram-se
poderes próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos
no Regimento Interno da Assembléia Legislativa e na legislação:

- convidar ou convocar depoente;
II - tomar depoimento sob compromisso, se assim entender

necessário a comissão;
III - promover acareação;
IV - requisitar informações e documentos a particulares, desde que

relacionados com o objeto da investigação parlamentar;
V - requisitar informações e documentos a órgãos e entidades da

administração pública estadual;
VI - efetuar as diligências que se fizerem necessárias;
VII - determinar, por ato próprio e pelo voto da maioria dos membros

da comissão, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico,
mediante ato devidamente justificado, e requisitar informações dos
agentes e órgãos públicos competentes;

VIII - determinar a órgão estadual a realização de perícia, laudo ou
parecer técnico;

IX - requisitar o auxílio das Policias Civil e Militar para assessorar
seus trabalhos, bem como para exercer a segurança de testemunha
ou indiciado, de seus membros ou de terceiros relacionados aos fatos
investigados;
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X - requisitar servidores dos serviços administrativos da

Assembléia Legislativa, bem como, em caráter transitório, de órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta ou do Poder
Judiciário, necessários aos trabalhos da comissão;

XI - determinar outras providências que se fizerem necessárias.
Parágrafo único - As informações sigilosas obtidas pela comissão

não podem ser objeto de divulgação, sob pena de responsabilidade de
quem lhe der causa.

Art. 4° - As medidas investigatórias previstas no art. 30 desta lei que
importem restrição de direitos deverão ser devidamente
fundamentadas, indicada sua necessidade, e aprovadas pelo Plenário
da Comissão, na forma que dispuser o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa.

Art. 50 - As comissões parlamentares de inquérito funcionarão na
sede da Assembléia Legislativa e podem, sempre que necessário,
funcionar ou efetuar diligências em qualquer outra localidade,
justificadamente.

Parágrafo único - Havendo urgência e relevância, as comissões
parlamentares de inquérito, mediante a aprovação da maioria absoluta
de seus membros, poderão funcionar durante o recesso parlamentar.

Art. 60 - As reuniões das comissões parlamentares de inquérito
serão públicas, reservadas ou secretas.

§ 1° - As reuniões serão públicas, salvo se a comissão deliberar em
sentido contrário.

§ 20 - As reuniões serão reservadas quando a matéria puder ser
discutida na presença de servidores a serviço da comissão, membros
credenciados e terceiros especialmente convidados.

§ 3° - As reuniões serão secretas quando a matéria a ser apreciada
somente permitir a presença de Deputados, ressalvada a presença de
advogado do depoente, no momento de sua oitiva.

§ 4° - Nas reuniões secretas, atuará como secretário da comissão,
por designação do Presidente, um de seus membros, salvo
deliberação em contrário.

Art. 70 - Havendo necessidade de contratação de serviços
especializados que não possam ser prestados por órgão público,
qualquer membro da comissão poderá propor a contratação de
pessoa física ou jurídica especializada.

rÀ



1101
§ 1° - A proposta de contratação será submetida à deliberação

da comissão e, sendo aprovada, a Assembléia Legislativa efetuará a
contratação com recursos provenientes do seu orçamento.

§ 20 - Ressalvada a hipótese prevista no § 10 deste artigo, às
comissões parlamentares de inquérito será destinada verba própria
para fazer face às despesas efetuadas por seus membros e sua
respectiva assessoria no exercício das atribuições a elas atinentes,
bem como para custear eventuais gastos com o deslocamento de
testemunhas convidadas ou convocadas para prestar depoimento na
sede da Assembléia Legislativa, desde que residentes fora da Capital
e das comarcas a ela contíguas.

Art. 80 - Qualquer pessoa pode ser convidada ou convocada a
prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito,
sendo-lhe facultada a assistência de advogado constituído para esta
finalidade.

§ 1° - A critério do Presidente da comissão, os depoentes,
independentemente de terem sido convocados, poderão ser intimados
por meio de servidor da Assembléia Legislativa designado, por carta
registrada, fac-símile ou qualquer outro meio idôneo capaz de atingir a
sua finalidade.

§ 2° - E vedada a convocação do Governador e do Vice-Governador
do Estado.

Art. 90 - Aquele que, regularmente intimado, deixar de atender à
convocação da comissão para comparecimento em data, horário e
local definidos, sem motivo justificado, poderá ser coercitivamente
conduzido.

§ 1° - A determinação prevista no "caput" deste artigo deverá ser
fundamentada e aprovada pela maioria dos membros da comissão, na
forma prevista no Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

§ 2° - Aprovada a condução coercitiva do depoente, o Presidente da
comissão determinará à autoridade policial a sua apresentação ou
requisitará seja conduzido por servidor da Assembléia Legislativa
designado, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

Art. 10 - E de quinze dias o prazo máximo para as pessoas
fornecerem as informações e os documentos requisitados pela
comissão, permitida uma prorrogação por igual período.

Art. 11 - A falta injustificada de comparecimento de agente público
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regularmente intimado, sem prejuízo da medida prevista no art. 90
desta lei, quando cabível, assim como a não-prestação das
informações ou solicitações requisitadas no prazo assinado pelas
comissões parlamentares de inquérito, bem como qualquer outra ação
ou omissão tendente a comprometer as investigações, importam seu
enquadramento na legislação que trata das hipóteses de improbidade
administrativa.

Art. 12 - As informações obtidas em sessão secreta da comissão ou
mediante quebra dos sigilos bancário, fiscal ou telefônico, às quais se
aplica, no que couber, o disposto na legislação penal, poderão ser
utilizadas em comunicações aos órgãos competentes para as devidas
providências ou no relatório final, havendo justa causa para tanto, o
que deve ser precedido de motivação.

Art. 13 - Todos têm direito a receber informação de seu interesse
particular contida em documento ou arquivo de comissão parlamentar
de inquérito, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para
assegurar o resultado dos trabalhos e das investigações, a segurança
da sociedade e do Estado e a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art. 14 - O Presidente da comissão parlamentar de inquérito
encaminhará o relatório da comissão, aprovado na forma regimental,
ao Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça
e, se for o caso, às demais autoridades com poder de decisão
previstas no Regimento Interno da Assembléia Legislativa, para a
adoção das medidas cabíveis.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2002.
João Leite
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da

Assembléia para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.259/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de

Comunicação de Resplendor, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco
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de Comunicação de Resplendor, 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, 25 de junho de 2002.
Miguel Martini
Justificação: A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de

Resplendor é uma entidade jurídica de direito privado, com finalidade
cultural e educacional, sem fins lucrativos, com sede e foro no
Município de Resplendor.

Tem como objetivo criar, manter e administrar programas culturais e
educacionais; promover iniciativas e campanhas de cunho social e
beneficente, em colaboração com outras entidades; realizar e divulgar
programas sociais de interesse das comunidades carentes da região;
fundar, manter ou administrar entidades, obras, serviços, centros de
cultura, museus, bibliotecas e centros de lazer; estimular e apoiar
pesquisas, planos e projetos em todas as áreas do conhecimento e da
cultura; prestar serviços a terceiros, sempre tendo em vista seus
objetivos; incentivar a criação de creches, bem como de cursos e
escolas de todos os graus, e ainda, instituir e conceder bolsas de
estudos e estágios.

Para a consecução de seus objetivos, poderá associar-se,
estabelecer parceria, intercâmbio, firmar contratos e convênios com
outras fundações públicas ou privadas, com entidades
governamentais ou particulares, tanto no Brasil como no exterior.

A presente iniciativa pretende traduzir a importância e relevância dos
serviços sociais prestados pela mencionada entidade, razão pela qual
contamos com o apoio dos nobres Deputados para aprová-la.

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

PROJETO DE LEI N° 2.260/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente

do Bairro Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da
Palma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras Grandes, com sede no
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: O presente projeto de lei visa tornar de utilidade pública

estadual a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras
Grandes, do Município de Várzea da Palma, a qual, pelo que se
depreende da documentação anexa, está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, sendo sua diretoria constituída
de pessoas idôneas e não remuneradas.

Por preencher a entidade os requisitos legais, solicito aos nobres
pares que aprovem a concessão do título que a tornará de utilidade
pública estadual.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.431/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, pleiteando seja

solicitado ao Governador do Estado que proceda à regulamentação da
Lei n° 10.618, de 14/1/92. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 3.432/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Bonifácio Borges de
Andrada por sua posse como Advogado-Geral da União. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 3.433/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando
seja formulado voto de congratulações com a Fazenda-Escola
Fundamar pela indicação para receber o Prêmio Criança, da
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. (- A Comissão de
Educação.)

N° 3.434/2002, do Deputado Miguel Martini, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente da Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais informações relativas ao quadro de pessoal desse
órgão. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Antônio Andrade (- O teor do requerimento foi
publicado na edição anterior).

Proposição Não Recebida
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- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173

do Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Autoriza o Poder Executivo a criar o Cursinho Solidário no âmbito
das escolas públicas estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito das

escolas de 20 grau por ele mantidas, o Cursinho Solidário, com
objetivo de auxiliar a juventude de baixa renda nos estudos
preparatórios para o vestibular.

Art. 20 - O Cursinho Solidário será viabilizado mediante vagas
excedentes nas classes de 3 0 ano do 2° grau que serão preenchidas
por alunos ouvintes.

Parágrafo único - Considera-se aluno ouvinte o estudante que tenha
concluído o 2° grau.

Art. 40 - Ficará a cargo do corpo discente e docente e da associação
de pais de cada entidade escolar a definição quanto ao critério de
seleção do aluno ouvinte.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2001.
Elbe Brandão
Justificação: Em recente conversa com o jovem estudante de

Montes Claros Plínio Baeta Abolafio, que mostrou-se indignado com a
educação pública, mas também interessado em encontrar alternativas
que fossem capazes de minimizar a situação caótica em que se
encontra nosso ensino público, foi-me sugerida a presente proposição,
que tem por objetivo socializar o ensino público com parte da
população jovem e carente do nosso Estado.

Verifica-se que, a partir do segundo semestre escolar, um grande
número de estudantes desiste de dar prosseguimento a seus estudos.
Abrem-se, então, vagas que podem ser preenchidas por outros alunos
ouvintes que, tendo concluído o 2° grau, não têm condições de arcar
com um cursinho preparatório para o vestibular.

Assim, este projeto de lei propõe que essas vagas sejam
preenchidas por alunos interessados em rever a matéria, uma vez que
geralmente o 30 ano do 2° grau prioriza, no segundo semestre, a
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revisão de matérias do 1°, 2 0 e 30 anos.
Acredito que este projeto, de grande alcance social, poderá

estimular e integrar o ex-aluno carente no universo estudantil,
proporcionando-lhe uma nova chance de continuar os seus estudos.

Diante do exposto, solicito dos nobres pares o apoio à matéria e que
emendas sejam apresentadas para o melhor aproveitamento da idéia.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente, pelo
Deputado Pastor George.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira, do Trabalho e de Assuntos Municipais.
2a Parte (Ordem do Dia)

jA Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 92 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 3.40812002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e
3.423/2002, do Deputado Bilac Pinto; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 911 a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos nos
3.417/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, e 3.426/2002, dos
Deputados Sargento Rodrigues e Elaine Matozinhos; e do Trabalho -
aprovação, na 97 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
1.384/2001, da Deputada Maria Olívia; 1.909/2001 e 2.156/2002, do
Deputado João Leite; 2.073/2002, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; 2.150/2002, do Deputado Luiz Fernando Faria; 2.151/2002,
do Deputado Wanderley Ávila; 2.152, 2.168 e 2.178/2002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.154/2002, do Deputado Dilzon Meio;
2.155/2002, do Deputado João Batista de Oliveira; 2.157/2002, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira; 2.162/2002, do Deputado Kemil
Kumaira; 2.164/2002, do Deputado Ivo José; 2.16612002, do Deputado
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Luiz Tadeu Leite; 2.173/2002, do Deputado Cristiano Canêdo; e
2.174/2002, do Deputado Glycon Terra Pinto (Ciente. Publique-se.).

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

Presidência passa à 2 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 Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n°2.148/2002 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de
plano, que não há número regimental para a 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.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.980/2002, do Deputado
Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária 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 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.160/2000, do Deputado
Edson Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o
reconhecimento dos cursos de nível médio, pós-médio e superior, na
área da saúde, das instituições de educação do Sistema Estadual de
Educação e dá outras providências. A Comissão de Educação opinou
pela aprovação do projeto na forma do vencido em l o turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o

projeto à Comissão de Educação que opina pela aprovação da
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 3. Em votação, o
projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n

o
s 1 e 2 e a Subemenda n° i à Emenda n° 3. Os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda
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n° 3, ficou prejudicada a Emenda n° 3. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.160/2000 na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2 e com a Subemenda n° 1 à Emenda

n° 3. A Comissão de Redação.
Votação, em 20 turno, 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. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.865/2001 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.972/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n°891/2000, do Deputado
Gil Pereira, que dispõe sobre a criação do Programa de Frentes
Emergenciais de Trabalho no Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão do
Trabalho opina por sua aprovação 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 do
Trabalho. 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° 891/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão do
Trabalho.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.179/2002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
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apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas n°5 2 e 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 e 3, da Comissão de

Administração Pública. 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

o
s 1 a 3.

Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 2.179/2002 com as Emendas n°5 1 a 3. A Comissão de
Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores do IMA, neste momento histórico, demos
um grande passo. Acima de tudo, houve o restabelecimento da
dignidade de todos os senhores pelos serviços prestados em longos
anos de atividade ao desenvolvimento e ao progresso de Minas
Gerais. Quero render minhas homenagens a todos os servidores do
IMA, incansáveis guerreiros de todas as partes do Estado. Tenham a
certeza de que nós, parlamentares, e o Governo de Minas temos
dívida de gratidão muito grande para com todos vocês. Por meio da
aprovação desse piano de cargos, carreiras e vencimentos, estamos
dando o primeiro passo para o restabelecimento da dignidade e da
valorização profissional de todos. Esta Casa sente-se feliz e orgulhosa
por participar efetivamente da construção desse projeto.

Não poderia deixar de agradecer também ao Presidente desta Casa,
Deputado Antônio Júlio, que viabilizou a tramitação do projeto nas
comissões e no Plenário, fazendo-o entrar na pauta na tarde de hoje;
ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que, sempre
sensível às coisas importantes de Minas, deu sua anuência,
demonstrando de forma clara e evidente a satisfação do Governo
Itamar Franco com a aprovação do projeto; ao Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Geraldo Rezende, que
tem como relator o Deputado Sávio Souza Cruz; ao Deputado
Eduardo Brandão, Presidente da Comissão de Administração Pública,
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que tem como relator o Deputado Cristiano Canêdo; ao Deputado
Mauro Lobo, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que tem como relator o Deputado Dilzon Meio, e ao
Deputado Arlen Santiago, que fez a leitura do parecer.

Queremos ainda focalizar o empenho, muito importante na
construção desse projeto, da querida amiga Minam Alvarenga e do
Presidente Dalmo Gonçalves, que não mediram esforços, percorrendo
incansavelmente todas as Secretarias para que esse projeto chegasse
a esta Casa e fosse votado em 1° turno.

Sinto-me muito feliz, muito honrado de ter sido o autor, juntamente
com os companheiros desta Casa. A vitória maior não é nossa, mas
dos servidores do IMÃ, aos quais dirigimos nosso respeito e nossa
gratidão.

A Deputada Elbe Brandão - Quero parabenizar V. Exa. por essa luta.
Somos do Norte de Minas e reconhecemos não só o trabalho que o
IMA faz em nossa região, como também a importância desse instituto
para o desenvolvimento sócio-econômico de Minas Gerais.

Em nome do PSDB, votamos favoravelmente ao projeto e
esperamos contar com a contribuição de todos na luta pelo plano de
carreira da UNIMONTES, grande parceira do IMA.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
dizer, em nome da Bancada do PDT, que está presente neste recinto
com cinco dos seus seis Deputados, que tive a satisfação de votar
favoravelmente a esse projeto.

Quero, também, cumprimentar os servidores do IMÃ e dizer da força
da sua presença nesta Casa, o que tem acontecido ao longo dos
meses. Tivemos vitórias expressivas e importantes em relação a
servidores estaduais ligados à área da saúde e a outras áreas e, em
breve, teremos oportunidade de discutir o plano de carreiras e salários
dos servidores da área da educação. Mas sua presença é, acima de
tudo, uma demonstração de que o servidor em Minas Gerais é
partícipe da história e do desenvolvimento do Estado.

Especificamente, quero ressaltar a força de trabalho do IMÃ no
Norte de Minas, principalmente na erradicação, de vez, da febre
aftosa no Estado. Há pouco tempo, aquela era uma área-tampão, e o
IMA, de maneira forte, consciente e tranqüila, sempre esteve
presente, orientando o pequeno produtor, o pequeno pecuarista e
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mostrando-lhe a importância de seguir as regras e normas para
que Minas Gerais pudesse tirar essa mancha da febre aftosa de seu
mapa e, dessa forma, poder exportar a sua carne.

Então, Sr. Presidente, em meu nome e no do PDT, quero
cumprimentar a Casa, o Deputado Dalmo, pela torça, presença e
preocupação durante a discussão e a votação do seu projeto, e cada
um dos senhores, cujo trabalho, hoje, está muito mais valorizado, com
o reconhecimento do Poder Legislativo na construção do nosso
Estado. Parabéns a vocês e ao Governador Itamar Franco, que não
tem medido esforços para valorizar o trabalhador. Democracia e
história se constroem com a participação da população, do servidor e
com os Poderes Executivo e Legislativo, sempre marcando presença.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
funcionários do IMA, imprensa, faço coro com os Deputados Carlos
Pimenta e Elbe Brandão, parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro e,
principalmente, os servidores do IMA. Eu, que represento região
vocacionada para a agropecuária, os vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, sei da importância do IMA para o desenvolvimento. Seus
funcionários lutam, trabalham, dedicam sua vida profissional a ajudar
e orientar aqueles que trabalham voltados para a atividade
agropecuária. Portanto, nada mais justo do que a aprovação do plano
de carreira dos funcionários do IMÃ. Passaram-se dez anos e eles
ainda não têm seu plano de carreira. Esta Casa tem que fazer justiça
aos trabalhadores do IMÃ, e o fará. Em meu nome e no do PPS,
queremos nos solidarizar com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e com
os trabalhadores do IMA, para que essa lei seja sancionada o mais
rápido possível.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, funcionários e servidores do IMA, cumprimento nosso
companheiro, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela visão, sensibilidade
e dedicação a esse projeto e a essa causa.

Como Presidente da Comissão de Política Agropecuária, tive o
prazer de conviver e viajar com os funcionários do IMA por todo o
Estado. Na área de fruticultura, mudas, bovinocultura, erradicação da
febre aftosa, legislação do café e legislação do queijo artesanal de
Minas Gerais tivemos parceria permanente. O IMA, por sua
competência, dedicação e conhecimento científico, legisla, nesta
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Casa, por intermédio da assessoria que dá aos parlamentares
quando elaboram projeto de lei. As leis que emanam da Assembléia
Legislativa têm conteúdo técnico que sai do saber científico dos
servidores do IMA. Nada mais justo do que seus servidores ajudarem
a Assembléia Legislativa a legislar sobre sua carreira, O IMA, que
indiretamente legisla para toda a sociedade, com seu conhecimento
técnico, também ajuda esta Casa a fazer um piano para seus próprios
servidores.

Há três semanas, fizemos homenagem ao IMA nesta Casa. Naquela
oportunidade, quando presidi aquela reunião, disse que assumia esse
compromisso, em nome de todos nós, de que a aprovação desse
projeto fazia parte daquela homenagem à instituição.

Quero cumprimentar a todos e agradecer ao IMA por tudo que fez
para ajudar a Comissão de Política Agropecuária, porque pudemos
aprender muito do que é e do que pode Minas Gerais. Hoje, quando
vemos Minas livre da febre aftosa, não podemos nos esquecer de
que, na transição de um Governo para outro, estivemos por três ou
quatro meses sem Secretário de Agricultura, mas o IMA não deixou
que o programa de erradicação da febre aftosa atrasasse, não deixou
Minas perder aquela oportunidade. Mesmo sem o Secretário de
Agricultura, o IMA segurou a barra e Minas Gerais conseguiu a
erradicação da febre aftosa. Por brincadeira, costumamos dizer que,
antigamente, mineiro vacinava o gado para inglês ver, porque
comprava a vacina e jogava fora. Hoje, com a competência do IMA -
que abriu mão do seu poder de polícia para conquistar os produtores
rurais, não usando a força que poderia ter usado, mas a competência
e o poder de conquista para fazer um trabalho pedagógico de
transformação da mentalidade dos produtores -, o mineiro, que
vacinava o gado para inglês ver, vacina para inglês aprender e
aplaudir. Um grande abraço ao pessoal do IMA.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, cumprimento o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva pela felicidade que teve ao traduzir as
necessidades e, por que não dizer, a angústia dos servidores do IMA,
por intermédio desse projeto de lei que apresentou e que espero seja
sancionado por S. Exa., o Governador, para atender a desencontro
que há muito vigora na vida do servidor desta entidade tão importante
em Minas Gerais.
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Sou servidor público, licenciado para cumprimento de mandato

e, durante os Governos Tancredo Neves e Hélio Garcia, fui
responsável pela área jurídica de todo o sistema operacional da
agricultura. Nessa condição, tive oportunidade de interagir, de maneira
muito efetiva, com todos segmentos dessa área e perceber, de
maneira mais adequada e mais correta, a importância do servidor do
IMÃ e dessa entidade em nossa vida, em Minas Gerais.

Mesmo antes de o Deputado Dalmo Ribeiro Silva haver apresentado
esse projeto de lei, que acompanho de perto, torcendo para que tudo
transcorra da melhor maneira, tenho recebido, em meu gabinete e no
meu convívio social com vários colegas que servem ao IMÃ e a Minas
Gerais nessa atividade, pleitos que reputo da maior importância.

Agora, nossa expectativa e nosso empenho dirige-se ao Governador
do Estado, para que sancione esse projeto. Convertendo-o em lei, S.
Exa. restabelecerá a justiça minimamente em relação a esse pleito do
servidor do IMA, que é justo e precisa ser atendido. O Deputado
Dalmo Ribeiro Silva formatou muito bem, nesse projeto de lei, o pleito
desses funcionários, que acabamos de aprovar. Parabéns, Deputado.
Parabéns, servidor do IMA. Muito obrigado.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

inicialmente, quero parabenizar os servidores do IMA, que foram à luta
em busca dos seus direitos. Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva pela luta na Casa pela aprovação desse projeto. Evidentemente
estão de parabéns também a Assembléia Legislativa e os Deputados
que compreenderam que é importante dar uma estrutura adequada a
um órgão tão importante como é o IMÃ.

O IMA tem uma história que vem desde os primeiros movimentos
pela erradicação da febre aftosa, passando pela GFAMIG e pelo
lESA. E, hoje, temos o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Essa
conquista, como disse o Deputado João Batista, nosso Presidente da
Comissão de Agropecurária, da erradicação da febre aftosa é urna
grande marca e uma grande parceria entre o IMÃ, os produtores
rurais, as identidades de classe, sobretudo a FÃEMG, os sindicatos
rurais e as cooperativas, o que vem trazer para o nosso Estado o
reforço da nossa economia, sobretudo com relação à liberação da
exportação de carnes. E além da carne, Sr. Presidente, até soja os
europeus estavam impedindo que exportássemos, por causa da
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presença da febre aftosa em nosso Estado. Portanto, essa marca
é extremamente importante, porque é do IMA.

Gostaríamos de fazer um apelo ao Governo do Estado e às nossas
autoridades para que reforçassem a fiscalização em todas as áreas,
que é a missão principal do IMA. A principal função do Governo é
fiscalizar; o poder de policia cabe à justiça. Portanto, o IMA aí está
hoje com o seu plano de carreira, ainda tímido, mas é o primeiro
passo que se dá rumo à busca de outras conquistas maiores para o
reforço do IMA e da nossa fiscalização.

O IMA também não está restrito à parte de fiscalização. Hoje vê
também os selos de qualidade em que os produtos mineiros são
diferenciados, seja o café, seja a carne bovina ou a nossa cachaça.
Tudo isso tem o dedo, a mão laboriosa, dessa turma, chamo de turma,
porque também sou do sistema da agropecuária; sou servidor da
EPAMIG, com muito orgulho. Tenho certeza que os nossos
companheiros hoje estão felizes por mais essa conquista em favor do
desenvolvimento do IMA e da agropecuária mineira. Muito obrigado.
Parabéns a vocês.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

prezados funcionários do IMA, a exemplo dos colegas que me
antecederam, gostaria de apresentar nosso apoio a esse projeto de
alta relevância e, em especial, parabenizar o Deputado, ilustre amigo
e colega Dalmo Ribeiro Silva, que teve a felicidade de apresentá-lo,
lutando muito por ele. Por sua relevância, contou com nosso integral
apoio e temos a certeza de que o Governador não deixará de
sancioná-lo. Como Vice-Líder do Governo, hipotecamos total e
irrestrita solidariedade aos funcionários do IMA, com a certeza de que
nossos companheiros também o farão. Muito obrigado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, inicialmente,

cumprimentar o amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tem dado
grandes contribuições a esta Assembléia Legislativa na condição de
Presidente da Comissão do Trabalho e da Ação Social, como
companheiro participante e propositor da CPI das Carvoarias, em
todos os setores, para fortalecer os trabalhadores de Minas. Parabéns
pelo seu trabalho, pelo seu empenho e pelas suas conquistas que têm
sido muito significativas. Quero parabenizar todos os componentes do
IMA, que, segundo já foi dito por diversos companheiros nossos,
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deram uma grande contribuição a este Estado de melhorar a
estrutura no campo. Gostaria de chamar a atenção dos companheiros
para o fato de que temos uma lei de produtos artesanais, que trata da
melhoria da qualidade desses produtos do campo, da produção
familiar, da produção artesanal. Nesse sentido o IMA vai e deve
desempenhar um trabalho muito significativo do ponto de vista da
orientação, da capacitação e da conscientização de se fazerem
produtos de qualidade, produtos que possam agregar valor em vista
das condições de higiene, da qualidade de produção e da técnica
estabelecida. Mais do que os trabalhadores do IMA, todo o povo de
Minas Gerais, principalmente o povo do campo, ganham mais com
vocês. Temos defendido em todos os setores a necessidade da
organização dos trabalhadores do Estado de modo geral, da
implantação dos planos de carreira, de cargos e salários. Estou
convencido de que, se este Estado se organizar e valorizar seus
trabalhadores, tornar-se-á mais forte. Tenho a convicção ainda de
que, mais importante do que os representantes do povo, o sucesso de
um Estado, sua capacidade de prestar bons serviços, está nos seus
servidores. Servidores valorizados e respeitados são servidores que
trabalham com mais garra, mais entusiasmo e alta estima. Quando
fazem um trabalho dessa natureza, não só eles ganham, mas todo o
povo do Estado. Por isso mesmo, essa atividade que está sendo
aprovada neste momento, esse projeto de lei fará parte daquele
trabalho que tornará o Estado de Minas Gerais um Estado cada vez
mais respeitoso, competente e capaz de oferecer ao povo de Minas
melhores condições para que esse povo desenvolva seus talentos,
suas potencialidades e possa viver mais feliz. E o povo de Minas que
está ganhando com esse projeto de lei. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.639/2001, do Deputado Bilac Pinto, que altera a redação do
parágrafo único do art. 1° 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. 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°
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turno, o Projeto de Lei n° 1.639/2001 na forma do vencido em 10
turno. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

e 30 minutos para aguardar que sejam preenchidos os pressupostos
regimentais para a apreciação do Projeto de Lei n° 2.148/2002. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Estão

reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 27, às 9 horas, e para a reunião especial na mesma data, 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.).

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de

junho de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Irani
Barbosa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Deputado Luiz Fernando Faria solicita que seja ouvida a
parte da fita de gravação da reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira, na qual o Deputado Miguel Martini faz as denúncias que
originaram a CPI. A Presidência informa que a finalidade da reunião é
discutir e votar proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Luiz Femando Faria em que
solicita à Secretaria de Estado da Fazenda que encaminhe à
Comissão a listagem contendo a relação das 100 maiores serventias
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extrajudiciais do Estado, em termos de arrecadação, como
também os valores por elas recolhidos aos cofres públicos nos meses
de fevereiro a maio do corrente ano; e do Deputado Irani Barbosa em
que solicita aos diversos cartórios de registros de imóveis de Belo
Horizonte a relação dos terrenos cadastrados como sobra ou
devolutos da instalação da capital mineira, com sua situação de
propriedade atual, acompanhado da decisão judicial ou do título que
autorizou sua transferência; e em que solícita, por certidão, a situação
passo a passo das diversas transmissões dos terrenos que originaram
os Bairros Belvedere e Olhos d'Agua, assim como os terrenos que
hoje abrigam o BH Shopping e as faixas contínuas à direita e à
esquerda da BR-040, após o trevo de Nova Lima, atual viaduto da Av.
Raja Gabáglia, até a divisa do Município de Belo Horizonte com Nova
Lima, ponta da região denominada APA Sul. O Presidente designa
como relator parcial da Comissão o Deputado Luiz Fernando Faria e
esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordirária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Rêmob Aloise, Presidente - Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria -

Durval Angelo.	-
ATA DA 58 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA LISTA DE ASSINANTES
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Márcio Kangussu, Agostinho Silveira, Eduardo Hermeto e Aílton Vilela
(substituindo este ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da
Liderança do PTB), 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 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
o relatório final dos trabalhos da Comissão. Logo após, passa a
palavra ao relator, Deputado Agostinho Silveira, que procede à leitura
de seu relatório. Submetido a discussão, o Deputado Eduardo
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Hermeto solicita vista do relatório, sendo ela concedida pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
o comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Ermano Batista - Aílton Vilela -

Agostinho Silveira.
ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Rogério Correia, Antônio
Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Hely Tarqüínio, por
indicação da Liderança do PSDB) e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo o Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança
do PMDB), 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
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 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 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.774/2001 na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n°s 1 a 8, que apresenta (relator: Deputado Eduardo
Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.099/2002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Rodovia Durval Alves
de Faria ao trecho da MG-329 que liga o Município de Raul Soares ao
Município de Caratinga.
Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que a

considerou jurídica, constitucional e legal, nos termos em que foi
redigida, vem agora a proposição a este órgão colegiado para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nascido em Raul Soares, Durval Alves de Faria - a quem se

pretende homenagear - iniciou sua carreira de funcionário público
federal no Ministério das Comunicações, como agente no posto dos
Correios em Cornélio Alves, Distrito de Raul Soares, permanecendo
no cargo por mais de 20 anos; posteriormente, exerceu as funções de
gerente dos Correios, na cidade de Inhapim.

Preocupado com suas raízes e seu povo, Durval Alves de Faria
enveredou pela política. Como delegado do Partido da Frente Liberal
em Bom Jesus do Galho e Inhapim, empreendeu várias ações em prol
do desenvolvimento de sua região, deixando na lembrança daquelas
comunidades a imagem de homem perseverante, dinâmico e honrado,
por quem toda a população tinha grande estima e consideração.

E justa, portanto, a homenagem que se quer fazer a tão dignificante
mineiro, dando seu nome ao trecho da MG-329, que liga o Município
de Raul Soares ao de Caratinga, sob a jurisdição da 23 CRG -
Governador Valadares, do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG -, conforme está consignado na nota técnica desse órgão.

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

2.099/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.192/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Jesus e as
Crianças, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 30/5/2002, a proposição foi
encaminhada a este colegiado, ao qual 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 e não remuneradas pelo
exercício dos seus cargos. Demonstra, ainda, que serve
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 1 50 do seu estatuto
traz o compromisso de que todos os membros da diretoria e do
conselho administrativo não receberão nenhum tipo de remuneração
pelos serviços que prestam à Creche, e o art. 11, parágrafo único,
estabelece que, no caso de dissolução da entidade, o seu patrimônio
será revertido em favor de uma instituição de caridade que esteja
legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Serviço
Social.

Cumpridos 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
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.192/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo

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

2.198/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.198/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

pretende declarar de utilidade pública o Lar da Criança Adeodato dos
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Reis Meireiles - LACARM -, com sede no Município de Cruzília.

Publicada em 6/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para, nos
termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, apreciá-la sob os
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado no exame da documentação que compõe

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

Verificamos, inclusive, que o art. 29 do estatuto do Lar da Criança
prevê que "as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as
dos sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem", e o art. 31 que, "no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra entidade congênere
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social".

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. V
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.
Todavia, objetivando incluir a sigla no nome da entidade,

apresentamos emenda ao projeto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.198/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar da Criança
Adeodato dos Reis Meirelles - LACARM -' com sede no Município de
Cruz [lia.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Sávio

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

2.200/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei n° 2.20012002

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Coração
de Jesus, com sede no Município de Jabuticatubas.

Após ser publicada em 6/6/2002, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, ao qual 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°2.200/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas e, particularmente no art. 27 do estatuto da referida entidade,
"que as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos
sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem", enquanto o
art. 31 estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere e
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

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

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.200/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo

Hermeto - Ailton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.201/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Maria Olívia, por meio do projeto de lei em tela, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária São
Francisco, com sede no Município de Candeias.

Publicada em 6/6/2002, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo
os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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
especificamente no parágrafo único do art. 7 0 do estatuto da
Associação o seu compromisso de que as atividades dos diretores e
conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.
Já o art. 12 estabelece que, sendo ela dissolvida, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere,
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Não encontramos, portanto, óbice à tramitação do projeto na Casa.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.201/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo

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

2.204/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

pauta objetiva declarar de utilidade pública o Lar Beneficente São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

Após ser a matéria publicada em 7/6/2002, foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

kA



1124
De acordo como 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.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos,
também, que o parágrafo único do art. 4 0 do seu estatuto prevê que as
atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagens, enquanto o art. 21 estabelece que, em caso
de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a uma
congênere, juridicamente constituída e devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.204/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.206/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei n° 2.206/2002,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Usuários do Lago de Furnas, com sede no Município de Alfenas.

Publicada em 7/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme ficou constatado pelo exame da documentação que

compõe os autos do processo, a referida entidade possui
personalidade jurídica própria, encontra-se em funcionamento há mais
de dois anos, os diretores são pessoas reconhecidamente idôneas e
os seus cargos são exercidos gratuitamente.
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Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1  da

Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

A propósito de uma das vedações mencionadas, verificamos que o
parágrafo único do art. 31 do estatuto prevê que os membros da
diretoria estão proibidos de perceber remuneração, mostrando assim
uma disposição de servir desinteressadamente à coletividade.

Com relação ao destino dos bens, invocamos o art. 22 e seu
parágrafo único do Código Civil Brasileiro, que supre a ausência de
manifestação expressa a respeito na Carta de Intenção da entidade.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.206/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Aílton

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

2.207/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 2.207/2002, o Deputado José

Henrique pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Santana Brava, com sede no
Município de Taparuba.

Publicada em 7/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas, particularmente pelo art. 28
do estatuto da entidade que prevê a não-remuneração dos cargos de
sua diretoria.

Sobre o destino dos bens da instituição, o art. 25 do mesmo diploma
estatui a sua destinação a entidades congêneres, caso a Associação
seja dissolvida. Atendendo, pois, aos preceitos legais que versam
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sobre a matéria, não acreditamos haver razão para obstar sua
tramitação na Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.207/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo

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

2.209/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Eduardo Brandão,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores da Comunidade de Caldeirão - APPCC -, com sede no
Município de São Gotardo.

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n.° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos,
inclusive, que o art. 29 do estatuto da entidade prevê que "as
atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem"; e o art. 33
estabelece que, sendo dissolvida a Associação, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a uma entidade pública.

Cumpridos todos requisitos que disciplinam a matéria, não
encontramos óbice à sua tramitação. Estamos, porém, apresentando
emenda ao art. 1° do projeto, para tornar correto o nome da entidade.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.209/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

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

Pequenos Produtores da Comunidade de Caldeirão - APPCC -, com
sede no Município de São Gotardo.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo

Hermeto - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.210/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado João Leite, objetiva declarar

de utilidade pública o Esporte Clube Ginástico, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 8/6/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos,
inclusive, que o parágrafo único do art. V do estatuto da entidade
prevê que nenhum de seus membros será remunerado, e o art. 87
estabelece que, em caso de sua extinção, o patrimônio líquido será
destinado a uma entidade congênere legalmente constituída e
portadora de título de utilidade pública.

Desta forma, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n.° 2.21 0/2002 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo

1-lermeto - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.211/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Com o Projeto de Lei n° 2.211/2002, o Deputado Miguel Martini

pretende seja declarada de utilidade pública a Juventude Unida São
Vicente de Paulo - JUSP -, com sede no Município de Resplendor.

Publicada em 8/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o art. 27 do estatuto da entidade prevê que "as atividades
dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem", e o art. 29 estabelece
que, no caso de ser dissolvida a instituição, os bens remanescentes
serão destinados a uma congênere, com personalidade jurídica, que
esteja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, razão pela
qual não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.211/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 8712002
Comissão Especial
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Relatório

De autoria de 1/3 dos Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Sargento Rodrigues, a proposta de emenda em epígrafe
altera o art. 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais, dispondo
sobre a unificação da coordenação das atividades de segurança
pública, e dá outras providências.

Publicada em 15/15/2002, foi a matéria distribuída a esta Comissão
para receber parecer, nos termos do art. 111, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O art. 137 da Constituição Estadual determina que a Polícia Civil, a

Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao
Governador do Estado. De acordo com a atual estrutura, a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são considerados órgãos
autônomos, e a Polícia Civil é subordinada à Secretaria de Segurança
Pública. Essa configuração faz com que haja uma falta de
coordenação entre as instituições que lidam com a segurança pública
no Estado. Com efeito, estudos promovidos pela Assembléia
Legislativa, em parceria com a Fundação João Pinheiro, no primeiro
semestre deste ano, junto aos órgãos de segurança, demonstraram
que a falta de integração é um dos principais problemas das
instituições e afeta diretamente a segurança da sociedade. Pelo que
foi apurado, não há troca de informações nem atuação conjunta, e, o
que é mais grave, em muitos casos ocorre duplicidade de ações. Em
ocasiões isoladas, decorrentes de trágicos acontecimentos, como a
morte de um membro do Ministério Público no início deste ano, as
forças policiais se unem e compõem as denominadas "forças-tarefas",
demonstrando grande eficiência. A subordinação das polícias a um
único órgão é uma tentativa de se compor uma "força-tarefa"
permanente, permitindo-se que haja uma atuação coordenada,
compartilhamento de informações e distribuição geográfica uniforme
das instituições.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002, visando, portanto,
à integração das polícias, estabelece que a Polícia Civil, a Polícia
Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Subsecretaria de Justiça e
Direitos Humanos compõem o Sistema Estadual de Defesa Social, se
subordinam ao Governador do Estado e atuam de forma integrada sob
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a coordenação de uma única secretaria de Estado, em
conformidade com a Câmara de Gestão, a qual será composta pelo
Secretário de Estado de Defesa Social, pela Secretaria Adjunta de
Justiça e Direitos Humanos, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo
Corpo de Bombeiros, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário e
pelo Ministério Público. Privilegia-se, portanto, uma atuação colegiada,
tendo a Câmara poderes deliberativos, e sua organização se dará nos
termos de lei complementar. Segundo se depreende da proposição,
além das polícias, o sistema prisional do Estado também estará
subordinado à mesma secretaria. Sem dúvida, trata-se de uma
tentativa de fazer com que todos os órgãos ligados à segurança
pública no Estado atuem de forma coordenada. Por essa razão
também se faz necessária a participação do Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública na Câmara de Gestão.

E importante não confundir a Câmara de Gestão com o Conselho de
Defesa Social, previsto no art. 134 da Carta mineira. A Câmara é um
órgão ligado à Secretaria, responsável pela definição das diretrizes
que nortearão a atuação das polícias, como, por exemplo, integração
de academias e de corregedorias, criação de um sistema único de
informações e uniformidade na distribuição geográfica. Já o Conselho
é um órgão consultivo do Governador do Estado na definição da
política de defesa social do Estado e conta com a participação da
sociedade civil, além dos órgãos ligados à segurança pública. O
Conselho foi regulamentado pela Lei n° 13.462, de 2000, todavia não
tem funcionado. Considerando a extrema importância do Conselho de
Defesa Social, apresentamos a Emenda n° 2, como uma tentativa de
viabilizar seu funcionamento. A emenda assegura a participação da
secretaria a que se refere o art. 137 no Conselho, no lugar do Vice-
Governador do Estado, e atribui ao Governador do Estado a
competência para escolher e nomear o Presidente do Conselho.

A vinculação formal das duas polícias a uma única secretaria não é
novidade, sendo já adotada pela maioria dos Estados brasileiros.
Proposta mais ousada é a da unificação das polícias, objeto de
proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso
Nacional e aprovada pela Comissão Mista de Segurança Pública.
Segundo essa proposição, as polícias terão um prazo de seis anos
para se unificarem, formando a polícia estadual, compondo, durante o
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período de transição, os atuais integrantes das polícias civis o
quadro do departamento de policia judiciária, enquanto os policiais
militares integrarão o departamento de policiamento ostensivo. Assim,
diante da possibilidade de aprovação da proposta de emenda à
Constituição citada, verifica-se que a integração das polícias civil e
militar no Estado de Minas Gerais é uma necessidade premente.

Esta Comissão realizou sete audiências no interior do Estado para
discutir a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002 e colher
sugestões que pudessem aprimorá-la. Uma das propostas
apresentadas foi a diminuição do prazo de reunião da Câmara, que
passaria a ser mensal. Entendemos pertinente a alteração, por isso
resolvemos acolher essa sugestão por meio da Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 87/2002 com as Emendas nos 1 e 2, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
Substitua-se no § 20 do art. 137 a que se refere o art. l°a expressão

"a cada bimestre" pela expressão "por mês".
EMENDA N°2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte art.:
"Art. .... - O art. 134 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica

acrescido do seguinte § 30 e seu inciso 1 passa a vigorar com a
redação que se segue:

"Art.134 - ..................................................
- A Secretaria de Estado a que se refere o art. 137.

§ 3° - O Governador escolherá e nomeará o Presidente do Conselho
de Defesa Social, para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução.".".

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Elaine Matozinhos, Presidente - Rogério Correia, relator - Márcio

Cunha - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.057/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei sob
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comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona ao Município de Virginópolis.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria e apresentou-lhe as Emendas nos 1 e 2, cabe agora a esta
Comissão emitir parecer no 1° turno, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário, pois não acarreta despesas para os cofres
públicos nem causa impacto na lei orçamentária. Representa apenas
uma diminuição no ativo permanente do Estado, o que, de certa
forma, será amplamente compensado pelos benefícios que poderão
ter os residentes no município agraciado com a doação.

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no § 20
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal, e que torna obrigatória a dita autorização ao serem
movimentados os valores do Tesouro por meio de venda ou doação.

Trata-se de imóvel com área de 10.000m 2, atualmente ocioso, onde
funcionava a Escola Estadual de Monjolos. A Secretaria de Estado da
Educação, órgão que detém sua guarda, não tem projetos para utilizá-
lo. Como o município pretende instalar ali um projeto de educação
para adultos e um centro de apoio à agricultura familiar, não vemos
como negar guarda a tal pretensão.
Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em

observância aos princípios que o regem no âmbito da administração
pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável ao projeto que o
formaliza.

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

2.057/2002 no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
lvair Nogueira, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Arlen Santiago -

Dalmo Ribeiro Silva.

-



1133
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

2.087/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a celebração de contrato de concessão remunerada de
uso de espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins
de propaganda.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo disciplinar a utilização de

espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins de
propaganda.

Com o aperfeiçoamento introduzido pelo Substitutivo n° 1, fica
estatuído que os contratos de concessão de uso do espaço físico não
poderão incidir sobre os bens imóveis que abriguem as sedes dos
Poderes do Estado, nem sobre os de valor histórico, artístico,
arqueológico, paisagístico ou cultural. Fica também vedada a
propaganda política e eleitoral, assim como a de produtos nocivos à
saúde, sobre vícios, maus costumes ou que atente contra o pudor.

Por outro lado, os recursos provenientes da concessão serão
destinados à manutenção e preservação de bens imóveis do Estado,
à aquisição de equipamentos e materiais de engenharia para medição
e levantamento topográfico, ou à realização dos projetos relacionados
com seus objetivos institucionais.

Entendemos que a matéria é procedente, pois incrementará as
receitas públicas.

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

2.087/2002 no P turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo Aloise -

rs
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Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.090/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em
pauta autoriza o Poder Executivo a isentar os portadores de
necessidades especiais que menciona do pagamento do ICMS
relativo às operações internas de venda de computador e periféricos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição, com a Emenda n° 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade isentar os portadores

de necessidades especiais da alíquota do ICMS nas operações
internas de venda de computador e periféricos.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que, procurando adequar o projeto à Lei Complementar n° 101, de
4/5/2001 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, apresentou a Emenda n°
1, que trata da recomposição de receita em caso de renúncia de
receita, o que ocorre quando há isenção de imposto.

Entretanto, a concessão do benefício proposto depende de
deliberação prévia do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ. Este relator, reconhecendo a nobre intenção do autor de
criar um beneficio fiscal para os portadores de necessidades
especiais, propõe o Substitutivo n° 1, que dá nova redação ao texto,
com o objetivo de reduzir a carga tributária para até 12%. A alíquota
atual seria reduzida de 18% para até 12%, igualando-se à alíquota
interestadual aplicável para as Regiões Sudeste e Sul, nos termos da
Resolução n°22, de 1989, do Senado Federal.
A alíquota interna pode ser reduzida até o limite da alíquota

interestadual sem necessidade de prévia deliberação do CONFAZ,
nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituição Federal.

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

2.090/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir

rÁl
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apresentado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, fica prejudicada.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, autorizando a

redução da carga tributária em operação interna com computadores e
periféricos destinados aos portadores de necessidades especiais que
especifica.

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:
"Art. 12-...
§ 22 - 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 em operação interna com computadores e
periféricos destinados aos portadores de necessidades especiais.".

Art. 20 - Para efeito de recomposição de receita, ficam acrescidas de
7% (sete pontos percentuais) as alíquotas relativas às operações
internas dos seguintes produtos:

- aparelho fotográfico e cinematográfico, peças, acessórios e
material fotográfico;

II - brinquedos, aparelhos e artefatos para jogos recreativos, peças e
acessórios;

III - lâmina de barbear, aparelho de barbear descartável e isqueiro.
Art. 30 - São considerados portadores de necessidades especiais

para os efeitos desta lei:
- os lesados cerebrais vítimas de:

a) acidente vascular cerebral - AVC -;
b) traumatismo crânioencefálico - TCE -;
c) paralisia cerebral;
d) síndromes, tumores e diagnósticos (adquiridos ou congênitos que

afetam o sistema nervoso central);
II - os lesados medulares:
a) traumáticos (acidentes, paraplégicos e tetraplégicos);
b) não traumáticos (esclerose múltipla, mielites inespecíficas e

outras etiologias que atingem o sistema nervoso central);
II! - os portadores de doenças neuromusculares:
a) miopatias, distrofias, (esclerose lateral amiotrófica), atrofia
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muscular espinhal e polineuropatia periférica;

IV - os amputados:
V - os politraumatizados;
VI - os deficientes auditivo e visual;
VII - os portadores de patologias ortopédicas e reumatólogicas com

acometimento motor severo.
Art. 40 - Serão exigidos, no ato da compra, os documentos a seguir

relacionados:
- relatórios que comprovem o diagnóstico apresentado pelo

portador de necessidade especial emitido pelos profissionais a seguir:
a) fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional;
b) médicos das seguintes especialidades, conforme o perfil do caso:

fisiatria, clínica médica (função reabilitadora), otorrinolaringologia,
oftalmologia, pediatria, ortopedia, neurologia e genética;

II - procuração legal, se a aquisição não puder ser feita pelo próprio
deficiente;

III - documentos de identificação (certidão de nascimento, CPF e
comprovante de residência).

Art. 50 - Para concessão do benefício de que trata esta lei serão
observadas as seguintes condições:

- aquisição de um computador de cada vez;
II - prazo de dois anos entre as aquisições.
Art. 6° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à

execução do disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.091/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ohnto Godinho, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ferros o
imóvel que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

rÀ'
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a
Emenda n° 1, que apresentou para sanar erro material.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, em consonância com o disposto no art. 102, Vil,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação é constituído por um terreno urbano com

área de 350m2, doado ao Estado a fim de que nele fosse construído
um centro de saúde.

Se, por um lado, o donatário lhe tenha dado essa finalidade por
certo tempo, por outro, atualmente é utilizado, em regime de
comodato, para abrigar instalações da Secretaria Municipal de
Educação. E para que a municipalidade possa atender a contento a
população, é mister que se façam reformas e ampliações no imóvel, o
que implica a necessidade de se transferi-lo ao domínio de Ferros.

Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação, à qual o
imóvel se encontra vinculado, manifestou-se favorável à sua alienação

Quanto à repercussão financeira, a que se refere a alínea "d" do
inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que a
transferência de domínio em causa não envolve desembolso de
recursos, não havendo, assim, nenhum óbice do ponto de vista
financeiro ou orçamentário à tramitação do projeto.

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

2.091/2002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo Aloise -

Daimo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.126/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em tela visa a alterar dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12175, que
consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição	e	Justiça,	que	concluiu	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade da matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em questão visa a dispensar o proprietário de
veículo destinado a aluguel - táxi do recolhimento da taxa de
expediente para o reconhecimento da isenção do ICMS, quando da
aquisição de veículo para o exercício de seu labor.

A Lei n°6.763, de 26/12175, dispõe em seu art. 3 0, c/c o Anexo 1, que
está isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, entre outras modalidades, a aquisição de
veículo automotor destinado à categoria aluguel - táxi.

Para a obtenção da referida isenção, o taxista deve obter uma
certidão com o reconhecimento desse direito na Secretaria de Estado
da Fazenda. Para tanto, deve pagar uma taxa de expediente, que
atualmente é de 113 UFIRs, o que corresponde a aproximadamente
R$ 120,00.

A taxa de expediente é um tributo que tem como fato gerador a
prestação de serviços administrativos pelo Estado. De acordo com a
lei orçamentária anual aprovada para o exercício de 2002, a
Secretaria de Estado da Fazenda prevê, para este ano, uma
arrecadação de R$ 23.476.118,00 oriunda desse tributo. Esse valor
representa cerca de 3% da receita da entidade. O art. 90, § 2 1, da Lei
n° 6.763 estabelece que a receita proveniente da arrecadação da taxa
de expediente vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda será
orientada para investimento e modernização das áreas de tributação,
arrecadação, fiscalização e controle do crédito tributário.

O valor da taxa de expediente pago pelos taxistas, apesar de pouco
representativo na composição das receitas da Secretaria de Estado da
Fazenda, é significativo para os proprietários de táxi, que, diariamente,
enfrentam dificuldades financeiras relacionadas ao custo operacional
de sua atividade. O freqüente aumento dos combustíveis e o alto
custo de manutenção dos veículos, agravado pelo mau estado de
conservação de nossas vias públicas, são exemplos das dificuldades
enfrentadas pela classe.

Vale ressaltar que o art. 91, VII, da referida lei isenta os portadores
de deficiência física do pagamento da taxa de expediente de
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reconhecimento da isenção do ICMS na aquisição do veículo
automotor.

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

2.12612002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Arlen Santiago -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.158/2002

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.158/2002, do Deputado Agostinho Silveira,
dispõe sobre obrigações relativas ao fornecedor que, indevidamente,
remeter o consumidor a protesto em cartório e dá outras providências.

O exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça resultou em parecer por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no art. 102, IV, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço objetiva estabelecer mecanismos para a

proteção ao consumidor que se vê protestado indevidamente,
adotando procedimentos que resultam numa forma mais eficaz para o
restabelecimento do seu crédito.

Em razão dos vícios de constitucionalidade que contaminavam a
proposta originária, foi apresentado o Substitutivo n° 1, quando da
tramitação do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, dando
novo enfoque à matéria.

Nos termos do mencionado substitutivo, passa a ser configurada
infração administrativa, para fins de aplicação das disposições
constantes no Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório
para protesto de título de crédito sacado de forma indevida; título que
se tenha tornado indevido em face da inexecução do contrato
originário por parte do fornecedor e, ainda, o título validamente sacado
ainda que o débito correspondente a ele já tenha sido liquidado.

Segundo, ainda, o referido substitutivo, o fornecedor que adotar,
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arbitrariamente, as condutas tipificadas no art. 1° da proposição
estará sujeito às penalidades previstas na Lei n° 8078, de 11/9/90,
medida bastante salutar, já que tem em vista coibir práticas dessa
natureza, as quais ocorrem diuturnamente no mercado de consumo.

O protesto indevido de títulos de crédito por parte da Serventia
Extrajudicial faz o nome do consumidor lesado ser imediatamente
lançado nos mais diversos bancos de dados de restrição ao crédito
existentes no País. Essa prática resulta em enormes danos e
constrangimentos aos consumidores lesados, sem que o fornecedor,
muitas vezes, seja penalizado pela conduta inescrupulosa.

A proposição em análise corrige as distorções dessa natureza,
tornando-se oportuna e necessária sua aprovação por esta Casa
Legislativa.

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

2.158/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.169/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a particulares o imóvel que
especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
proposta.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, em conformidade com o disposto no art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação é constituído por um terreno rural com

área de 2.000m 2, doado ao Estado para que nele se edificasse uma
unidade de ensino, cláusula efetivamente cumprida. No entanto, deve-
se considerar a posterior desativação da escola e o fato de ser o
terreno de difícil acesso e de pouco valor de mercado, mas de suma
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importância para a atividade econômica de seus confinantes,
suinocultores, que pretendem reverta o imóvel ao seu patrimônio.

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao
interesse público, merecendo prosperar nesta Casa. Os benefícios
advindos da medida suplantarão amplamente a perda patrimonial do
Estado.

Quanto ao exame da repercussão financeira, a que se refere a
alínea "d" do inciso Vil do art. 102, mencionado no relatório,
constatamos que ato de alienação de imóvel não envolve desembolso
de recursos, não havendo, assim, nenhum óbice à tramitação do
projeto.

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

2.169/2002 na forma originária.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Arlen

Santiago - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.170/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
2.170/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a
particulares o imóvel que especifica.

Realizado o exame preliminar da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça manifestou-se por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, como foi apresentada.

Cabe agora a esta Comissão apreciar o projeto quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar a Maria Helena P. da Silva e outros terreno de
10.000m2 , anteriormente doado ao Estado para que no local se
construísse uma escola rural. Realizada a obra, ali funcionou o
educandário até 1997, quando então foi desativado em razão da
reduzida demanda, tendo sido os seus alunos transferidos para outra
unidade.

rÁC
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O imóvel é de difícil acesso, sem utilização atual pelo Estado,

vale dizer, não há interesse público envolvido. Por outro lado, ele
desperta grande interesse dos ex-proprietários, que pretendem
expandir suas atividades de produção agrária, razão pela qual clamam
pelo retorno dele ao seu patrimônio.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários decorrentes
da aprovação do projeto, devemos enfatizar que a medida não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, ou seja, não gera impacto no orçamento do Estado.

Assim, não encontramos óbice à aprovação do projeto de lei em
causa.

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

2.170/2002 no 1 0 turno, na forma originária.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Ivair Nogueira, Presidente e relator - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.071/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.071/2000, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que dá a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao
aeroporto situado no Município de Oliveira, 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° 1.071/2000
Dá a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao aeroporto

situado no Município de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominado Aeroporto Deputado José AIdo dos Santos

o aeroporto situado no Município de Oliveira.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.936/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.936/2002, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes, 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° 1.93612002
Altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de

1999, a seguir relacionados passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20 - ............................................
- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual

regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta anual
acumulada igual ou inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta anual
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acumulada superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e
igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta
mil reais).

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar
receita bruta anual acumulada superior a R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) será reclassificada, a partir do mês
subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a
respectiva faixa de classificação.

§ 2° -	 ..........................
- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e

inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo
com a sua nova faixa de classificação;

Art. 8 0 - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite de
R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS
relativo às operações ou às prestações realizadas no período
compreendido entre a data do desenquadramento e a do
reenquadramento.

Art. 9° - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de
pequeno porte que tenha sido desenquadrada na forma prevista no
art. 16 poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de
decorrido o prazo de um ano, contado da data do desenquadramento,
mediante comprovação do pagamento integral do crédito tributário
porventura devido.

Art.11 -	.............................
- sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota

constante no inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, prevista para a mercadoria ou o serviço, ressalvado o disposto
no § 3°;

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS
no valor correspondente a R$25,00 (vinte e cinco reais) e dispensada

-
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do pagamento do valor previsto no inciso III do art. 11.

Art. 16- ....................................................
II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.440.000,00

(um milhão quatrocentos e quarenta mil reais);

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por
ultrapassar o limite de receita bruta de R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) ou por superveniência de situação
impeditiva prevista no art. 10, mantiver-se enquadrada no regime
desta lei sujeita-se:

Art.20 - .......................................................
- as cooperativas e associações de produtores artesanais e de

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento
fixo, que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou
inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar
que realizem operações em nome dos associados que,
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Art.22 - ........................................................
- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa;

Art. 25 - A empresa de pequeno pode poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor
despendido a título de investimento em máquinas, equipamentos,
instalações ou na aquisição de novas tecnologias necessários ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto
no art. 26.

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25
não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor apurado na
forma do inciso IV do art. 11.
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§ 4° - Os abatimentos de que tratam os arts. 23 a 25 estendem-se
às microempresas, tendo como limite os valores apurados na forma
dos incisos 1 e II do art. 11.".

Art. 2° - O art. 11 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, fica
acrescido dos § 2 0 e 30 , passando seu parágrafo único a constituir o
§ 1°, com a seguinte redação:

"Art. 11 -	...................................
§ 1° - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo devedor,

apurado na forma do inciso IV, os abatimentos previstos no Capítulo
X, observado o disposto no art. 26.

§ 2 0 - O pagamento da parcela devida, apurada na forma dos incisos
1 e II, efetivar-se-á no segundo mês subseqüente ao de sua apuração.

§ 3° - Nos casos em que a alíquota interna for igual à alíquota
interestadual, não haverá remanescente a ser recolhido na forma do
inciso 1 deste artigo.".

Art. 30 - O art. 27 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos

anualmente mediante aplicação da variação do índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna - IGP-1D1 -, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, observados os doze meses do exercício
imediatamente anterior.".

Art. 40 - Os Anexos 1 e II da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de
1999, passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei até o primeiro dia
do mês subseqüente ao de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir da data fixada no art. 5 0 .

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
incisos VI e VII e o § 3 0 do art. 10, os incisos III a VIII e os § 30 e 40
do art. 16 e o § 5 0 do art. 26 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de
1999.

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

Anexo
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° , de de de 2002)
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"Anexo 1

(a que se refere o inciso III do art. 11 da Lei n° 13.437, de 30 de
dezembro de 1999)

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 28.6.2002.

Anexo II
(a que se refere o art. 23 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de

1999)
* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 28.6.2002.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.148/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.148/2002, de autoria do Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o quadro de
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, 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°2.148/2002
Altera os quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados no quadro de pessoal a que se refere o

Anexo IV da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000:
- mil oitocentos e vinte e um cargos de Oficial Judiciário;

II - duzentos e noventa e quatro cargos de Técnico Judiciário;
III - dois mil setecentos e trinta e nove cargos de Oficial de Apoio

Judicial.
§ 1° - O provimento dos cargos previstos neste artigo dar-se-á na

classe inicial de cada carreira.
§ 20 - O Tribunal de Justiça promoverá a distribuição dos cargos

previstos neste artigo em classes, obedecendo ao percentual fixado
na Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

§ 3 0 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a
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lotação dos cargos previstos neste artigo, na forma do art. 250 da
Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001.

Art. 2° - O provimento dos cargos referentes às varas e às comarcas
criadas pela Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, dar-
se-á no momento de sua instalação, observados os critérios previstos
no art. 10, § 4 0 , daquela lei.

Art. 30 - Ficam criados quinhentos e oitenta e três cargos de
Assessor de Juiz, Código TJ-DAS-08, Padrão PJ-45, de recrutamento
amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei n°
11.098, de 11 de maio de 1993.

§ 1° - Os cargos previstos neste artigo são privativos de bacharéis
em Direito e serão providos por indicação do Juiz de Direito titular de
Comarca na qual houver duas ou mais varas, conforme o disposto no
§ 30 do art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001.

§ 20 - Fica vedada a indicação para os cargos mencionados neste
artigo de parentes, consangüíneos ou afins, até o 2 1 grau, em linha
reta ou colateral, de magistrado da Comarca onde deva ocorrer o
provimento.

Art. 40 - Ficam extintos, com a vacância, os seguintes cargos do
quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei n° 11.098, de 11
de maio de 1993:

- quinze de Coordenador de Serviço, Código JPI-CH-Al-01;
II - oito de Comissário de Menor Coordenador III, Código JPI-CH-Al-

02.
Art. 50 - Ficam criados um cargo de Assessor de Fiscalização,

Código TJ-DAS-15, Padrão PJ-75, e um cargo de Assessor de
Informática, Código TJ-DAS-16, Padrão PJ-75, ambos de
recrutamento amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo 1
da Lei n° 11.098, de 11 de maio de 1993.

Art. 6 0 - O provimento dos cargos de que trata esta lei só se
efetivará após o cumprimento das condições estabelecidas pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Ad. 70 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei no exercício
de 2002 correrão por conta das dotações consignadas no orçamento
do Poder Judiciário para o período.

Parágrafo único - Para a execução da despesa, nos exercícios de
2003 e de 2004, os créditos necessários serão consignados ao
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Tribunal de Justiça, nas respectivas leis orçamentárias anuais, na
proporção de 40% (quarenta por cento) para o exercício de 2003 e
60% (sessenta por cento) para o exercício de 2004, respectivamente,
correspondendo a R$35.247.320,00 (trinta e cinco milhões duzentos e
quarenta e sete mil trezentos e vinte reais) e R$52.870.980,00
(cinqüenta e dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e
oitenta reais).

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições contrárias.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Chico Rafael, relator - Cristiano Canêdo.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
926/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 926/2000
dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva das redes pública e privada do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1.

Esta Comissão, depois de apreciar o projeto, opinou por sua
aprovação na forma do substitutivo.

A proposição foi também analisada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que, igualmente, opinou pela sua
aprovação na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Submetido ao Plenário, o substitutivo recebeu a Emenda n° 1, sobre
a qual nos compete emitir parecer nos termos do art. 188, § 2 0, c/c o
art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo objetiva assegurar o livre acesso de

líderes religiosos aos hospitais, cadeias, penitenciárias e outras
instituições semelhantes.

A importante matéria encontra respaldo na Constituição Federal, na
Constituição Estadual, bem como na legislação ordinária dela
decorrente.
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O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça teve o objetivo de aprimorar o projeto.
Aprovada nas três Comissões a que foi submetida, a proposição

recebeu a Emenda n° 1, quando de sua apresentação em Plenário, a
qual modifica o § 3° do art. 1°, que trata do acesso do representante
de culto religioso às instituições referidas e determina que tal "acesso
será precedido de comunicado à direção da instituição e independe de
sua autorização". O que se pretende com essa emenda é que a
direção da instituição tenha o direito de negar a autorização no
período de 18 às 6 horas, mediante decisão fundamentada, por
razões ligadas à segurança do religioso, dos internos ou dos
funcionários da instituição.

Julgamos procedente a idéia de que a administração tenha algum
tipo de controle que lhe permita o indeferimento do pedido. Entretanto,
ao se limitar esse direito ao horário noturno, criou-se um conflito com
o § 1° do art. 1, que garante a assistência religiosa a qualquer hora
do dia ou da noite. A nosso ver, tal direito deveria ser ampliado para
qualquer hora do dia ou da noite.

Dessa forma, visando a sanar a incompatibilidade entre o § 1° do art.
1° e a referida emenda, que altera o § 30 do mesmo artigo, julgamos
conveniente apresentar a Subemenda n° 1 à Emenda n°1,
apresentada em Plenário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1, na

forma da Subemenda n° 1, a seguir apresentada.
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1

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, que somente poderá indeferi-lo por meio de
decisão fundamentada, baseada em motivos relacionados à falta de
segurança para o religioso, os internos ou os funcionários da
instituição.".

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

Angelo.
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MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Município de Prados pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 3.383/2002, do Deputado
Ambrósio Pinto);

de congratulações com o Município de Santana do Paraíso pelo 10°
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 3.388/2002, do
Deputado Eduardo Brandão);

de congratulações com o Município de Palma pelo 110° aniversário
de sua emancipação (Requerimento n° 3.392/2002, do Deputado
Cristiano Canêdo);

de congratulações com o Município de Lagoa Dourada pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 3.400/2002, do
Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com o Município de Perdões pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 3.401/2002, do Deputado
Ambrósio Pinto);

de congratulações com o Município de Resende Costa pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 3.402/2002, do
Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a APAE de Cruzília pelos 20 anos de sua
fundação (Requerimento n° 3.407/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2002

ATAS

ATA DA 374a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/6/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Alvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase
(Expediente): Atas - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nos 2.261 a 2.265/2002 - Requerimentos
n

o
s 3.435 a 3.437/2002 - Comunicações: Comunicações da Comissão

de Direitos Humanos e dos Deputados Mauri Torres e Marcelo
Gonçalves - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval
Angelo, Antônio Carlos Andrada, Marcelo Gonçalves, Luiz Tadeu Leite
e Márcio Cunha - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de quórum para a continuação dos trabalhos - Suspensão e
reabertura da reunião - Existência de número regimental para votação
- Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.936/2002; aprovação - 2 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum especial 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; requerimento do Deputado Antônio Andrade;
aprovação do requerimento - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.783/2001; requerimento do Deputado Antônio Andrade;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de
Lei n° 2.148/2002; apresentação das Emendas n os 1 a 3;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1;
rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição; votação da Emenda n° 3;
rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.276/2000;
requerimento do Deputado Chico Rafael; aprovação do requerimento -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n°2.148/2002; aprovação - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - KemU Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min, a lista

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N°2.261/2002

Dá a denominação de Vereador Vicente Bernardes Dias ao trecho
da Rodovia MG-739 que liga o Município de Guimarânia à Rodovia
BR-365.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Vereador Vicente Bernardes Dias o trecho

da Rodovia MG-739 que liga o Município de Guimarânia à Rodovia
BR-365.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O referido trecho rodoviário se encontra sem

denominação oficial, conforme estatui o "Boletim Rodoviário - 2000",
elaborado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Entendemos absolutamente justa a homenagem que fazemos
através deste projeto de lei, uma vez que o Vereador Vicente
Bernardes Dias foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes na
política do Município de Guimarânia. Foi Vereador desde 1963, tendo
sido reeleito numerosas vezes até se aposentar em 1983.

O Vereador Vicente Bernardes Dias fez muito por Guimarânia, pelas
pessoas que lá vivem ou viveram. Foi um político incansável e sempre
buscou promover o bem-estar de sua comunidade.

Reconhecer a sua importância é reforçar os ditos da história desse
município, e fazer isso é cultivar a história de nosso Estado.

Pela importância do que aqui se propõe, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.262/2002
Declara de utilidade pública a Associação do Grupo Folclórico

Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de Carmo do
Paranaiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Grupo Folclórico Moçambique Rosário de Maria, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

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.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação do Grupo Folclórico Moçambique Rosário

de Maria é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que
não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros,
vantagens nem bonificação a seus dirigentes. Fundada em 8/12/95,
encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,
cumprindo sua finalidade principal, qual seja a divulgação do folclore e
de outros movimentos culturais que visem a preservar e difundir a
cultura afro-brasileira. Para isso, promove a integração de seus
associados com a comunidade e com outras instituições que tenham a
preservação da cultura como seu objetivo maior.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.263/2002
Declara de utilidade pública o Grupo Despertar, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Despertar, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: O Grupo Despertar, com sede no Município de

Uberlândia, foi fundado em 1999. E uma entidade sem fins lucrativos
que não oferece remuneração nem vantagens a seus Diretores,
sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

0 objetivo maior da entidade é a prestação de serviços na área
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social, desenvolvendo a promoção humana e promovendo ação
pública nos grupos sociais carentes de recursos e assistência.
Promove também cursos profissionalizantes, gratuitamente.

A referida associação presta serviços de grande relevância social no
Município de Uberlândia, sendo imperativa a aprovação deste projeto
de lei por nossos ilustres pares.

- 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° 2.264/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Araporã, 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 - APAE de Araporã, com sede no Município
de Araporã.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas associações

de pais e amigos dos excepcionais em todo o Estado. Os relevantes
serviços prestados por essas entidades merecem grande destaque,
notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus
dirigentes. Sem possuírem um orçamento fixo, são mantidas por
subvenções, pela promoção de eventos rentáveis, por doações e
gestos de pessoas caridosas.

A declaração de sua utilidade pública em nível estadual permitirá
que a referida entidade se torne apta a implementar projetos maiores.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio de meus pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.265/2002
Declara de utilidade pública a ACAS - Associação Comunitária e
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Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ACAS - Associação

Comunitária e Assistência Social, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2002.
João Leite
Justificação: A ACAS - Associação Comunitária e Assistência Social

é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 13/5187, que vem
prestando relevantes serviços à comunidade, promovendo a
assistência social, nas áreas de habitação, saúde, saneamento
básico, lazer, esporte, cultura, educação e amparo à infância, à
juventude e aos idosos, visando minorar os sofrimentos humanos.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias
para a população carente de nosso Estado.

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

REQUERIMENTOS
No 3.435/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à
designação de um médico-legista para a Delegacia Regional de Pedra
Azul.

N° 3.436/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
Tribunal de Justiça com vistas a que seja restabelecido o
funcionamento da Vara Especializada de Trânsito desta Capital.

N° 3.437/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que se inclua, no currículo escolar, a disciplina
Direitos Humanos.

N° 3.438/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Rômulo
Eduardo Bernardes da Silva pela posse como Diretor da Escola
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Agrotécnica Federal de Muzambinho. (- A Comissão de
Educação.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Direitos Humanos e dos Deputados Mauri Torres e Marcelo
Gonçalves.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, todos sabemos que esta Casa Legislativa, quando quer,
consegue imprimir ritmo rápido à votação dos projetos. A exigência do
interesse público e determinadas conjunturas geram desejo político
nos Deputados. Isso é louvável. Fui protagonista de projetos que
tiveram tramitação célere e registro a tramitação da proposta de
emenda à Constituição que deu autonomia ao Corpo de Bombeiros e
que tramitou entre maio e junho de 1999, ou seja, em 32 dias, da
apresentação à promulgação, resgatamos, num acontecimento
histórico, a autonomia do Corpo de Bombeiros, separando-o da
Polícia Militar. Também o projeto do Tribunal de Justiça tramitou,
nesta Casa, rapidamente, há pouco mais de um mês. Parece-me que
a votação será encerrada hoje à tarde.

Mas a Proposta de Emenda à Constituição n° 80, que unifica as
Procuradorias da Fazenda e do Estado, ainda não teve o tratamento
dado às matérias mencionadas.

Fiz parte da Comissão Especial para apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n° 80, mas não conseguimos, a não ser por
uma vez, o quórum necessário para a apreciação da matéria. Dois
Deputados encaminharam requerimento à Mesa para que a matéria
viesse a Plenário, como estabelece o Regimento, e não obtiveram
sucesso, para que a Mesa colocasse a proposta de emenda em
votação.

Na semana passada, protocolei requerimento com esse fim, para
que a proposta de emenda à Constituição viesse a Plenário para ser
votada por esta Casa. A matéria em questão já havia sido discutida
anteriormente, com relação a proposta semelhante de parlamentar
deste Legislativo. Naquele momento, haviam sido esgotadas todas as
discussões e esclarecimentos necessários para a votação da matéria,
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e o Governo entendeu que a matéria era da sua iniciativa
privativa. Entendo que, em matéria constitucional, essa norma não se
aplica. Apenas em matéria infraconstitucional poderíamos alegar a
questão da competência privativa, porque, se assim não fosse, a
Constituição, com toda a certeza, ficaria paralisada, e o poder
constituinte derivado, que todos os parlamentares têm - o poder de, se
assim entenderem, apresentar emendas à Constituição -, de alguma
forma não seria exercido em sua plenitude. Mesmo assim, o Governo
encaminhou a matéria a esta Casa. Todos sabemos que o Governo
tem, ainda mais agora com as últimas articulações, maioria absoluta
nesta Casa, já que Deputados que, outrora, eram seus opositores hoje
são seus ardorosos defensores. Estranhamos que não haja interesse
manifesto do Governo em matéria da sua autoria.

Entrando no mérito da questão, todos sabemos que somente dois
Estados não têm as suas Procuradorias, da Fazenda e do Estado,
unificadas. E interessante que o STF tenha entendido como
inconstitucional a existência de Procuradoria da Fazenda separada da
Procuradoria-Geral do Estado, ao analisar provocação a esse respeito
que partiu do Estado de Goiás. Temos assistido a inúmeros debates,
como o da Associação Nacional de Procuradores de Estado - ANAPE
-, que aprovou, em congresso realizado em 1998, tese defendida pelo
Procurador do Estado Dr. Marco Túlio Carvalho Rocha, declarando a
inconstitucional idade da Procuradoria da Fazenda. Em conseqüência,
a ANAPE não reconhece os atuais Procuradores da Fazenda como
Procuradores do Estado, não permitindo sequer sua filiação aos seus
quadros. Além desse argumento, do ponto de vista da manifestação
do Supremo ou mesmo da manifestação da ANAPE, é evidente que
uma Procuradoria apenas facilitaria muito a ação do Estado; unificaria,
de alguma forma, essa ação em parcela significativa dos municípios-
pólo de Minas Gerais, sem contar que teríamos economia efetiva nas
duas estruturas administrativas, que persistem em caminhar de forma
paralela.

Sr. Presidente, membros da Mesa, a sociedade de Minas Gerais
cobra esta postura da Mesa, a de incluir essa proposta na pauta de
votação, a não ser que o Governo tenha outros interesses não
manifestos com relação a essa questão.

0 mais honesto seria que o Governo retirasse a sua matéria, a fim
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de que tramitasse nesta Casa uma matéria de iniciativa dos
parlamentares. Não podemos conviver com essas duas estruturas,
que, além de anacrônicas e onerosas, são flagrantemente
inconstitucionais. Estamos no final do período legislativo. Sabemos
que, se houvesse vontade política das Lideranças do Governo - e,
quando digo Lideranças do Governo, refiro-me às antigas e às novas -

com toda a certeza teríamos aqui essa matéria em votação.
Apresentamos um requerimento e vamos insistir, a todo momento em
que estivermos no Plenário, para que essa matéria seja votada.

E interessante que, durante a discussão de anistia fiscal, em mais
de um momento, nos últimos oito anos em que estive neste
Legislativo, sempre foi criticado o recebimento de honorários por parte
dos Procuradores Fiscais em matéria negociada através de anistia
fiscal. Muitos parlamentares questionam o percebimento desses
honorários mesmo em matéria ordinária, porque o Procurador, antes
de tudo, é defensor do Estado, portanto, já é remunerado para fazer
essa defesa e não tem nenhum tipo de participação nas conquistas
que o Estado consegue ou em honorários em relação a esse
recebimento. Se já há uma vontade manifesta do Plenário desta Casa
em diferentes momentos de discussão a respeito da anistia fiscal, fica
aqui o nosso apelo para que essa matéria seja colocada em prática.

A última questão, Sr. Presidente, que abordamos neste Plenário
refere-se à conjuntura política do nosso País. Estamos vivendo um
quadro preocupante, porque o Governo Federal começa a destilar
todo o seu poder, toda a sua munição, toda a sua bateria contra o
candidato do PT e do PL, Luiz Inácio Lula da Silva. E o interessante é
que já assistimos a esse filme quando da discussão do nome do PFL,
Sra. Roseana Sarney. Não que já não existissem denúncias anteriores
sobre o período em que governou o Estado do Maranhão. E
interessante que denúncias de dois anos atrás fossem apuradas neste
ano pela Polícia Federal, no momento em que ela se destacava na
pesquisa eleitoral, ultrapassando o candidato "chapa-branca" do
PSDB, Sr. José Serra.

Agora assistimos estarrecidos à ação da Polícia Federal, que, por
meio de um ofício timbrado - prestem bem atenção, de um ofício
timbrado - da CPI do Narcotráfico, realizada há um ano e meio, iniciou
uma investigação sigilosa a respeito da vida do Lula. Segundo o
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Deputado Malta, do Espírito Santo, Presidente da CPI, e a
Deputada do Rio de Janeiro relatora da CPI, esses procedimentos não
foram apurados pela CPI. Ficamos sabendo que houve escuta
telefônica e, ao mesmo tempo, levantamento de toda a vida do Lula.

Isso é distorção conhecida na época da ditadura. A coisa foi tão
violenta que ontem o Procurador-Geral do Estado de São Paulo
anunciou que hoje estaria abrindo um processo contra o Delegado
que, sem ouvir o Ministério Público, fez tais procedimentos de escuta
( ... ) por um Juiz das varas do Departamento de Investigação e
Execução. Não tememos nenhum tipo de apuração, mas esse jogo é
sujo. E mais do que isso, não compatível com o funcionamento do
estado democrático de direito. E bom que saibamos que isso é só o
início da abertura do saco de maldades do Governo Federal, que tem
do seu lado os recursos do orçamento e a mídia, que hoje sobrevive
com mais de 60% de verbas de entidades ou empresas públicas do
Brasil. Ao mesmo tempo, há o terrorismo que, com toda a certeza,
será implantado pelos organismos internacionais de crédito, que
querem continuar mantendo o Brasil nesta situação de risco para
obterem lucros astronômicos e absurdos num momento em que se
fala de estabilidade econômica. A candidatura Lula-Alencar continuará
firme, vigilante e será vitoriosa, porque hoje 70% do povo rejeita o
Governo Federal, quer mudança no modelo econômico, mudanças
estruturais neste País. No final, vai prevalecer a verdade, este grande
desejo de mudança que o povo brasileiro quer. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

And rad a.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - A história nos mostra que, em

momentos de crise, os brasileiros sempre acorreram a Minas Gerais,
na busca das diretrizes para contornar o impasse. Pois é em Minas
que a crise hoje especificamente se acentua, só que - contrariamente
à tradição nacional de a nós recorrer - nós, mineiros, não procuramos
a solução além de nossas fronteiras, mas voltamo-nos para nós
mesmos para encontrá-la.

A assertiva poderia parecer demonstração de arrogância, mas não o
é: ninguém melhor que nós, mineiros, sabe cultivar a modéstia como
sinônimo de força e a discrição como prova de equilíbrio. Com  esses
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pressupostos, estamos procurando equacionar os problemas com
o auxílio de nosso próprio esforço, como se comprova pelo desenrolar
do processo de sucessão ao Palácio da Liberdade.

Com efeito, nas alianças que ora auspiciosamente se consolidam
em torno da candidatura do Deputado Federal Aécio Neves ao
Governo do Estado, manifesta-se a saudável auto-suficiência da gente
montanhesa, pautada por fatores e critérios que historicamente nos
projetaram. Aí está a união, congregando-nos em torno de um nome e
acima de divergências ideológicas, políticas e partidárias. Aí está o
espírito libertário, materializado no sacrifício de Tiradentes e
imortalizado na frase de Tancredo Neves, segundo a qual o outro
nome de Minas é liberdade.
Ocorre que a liberdade, como conceito perene, comporta

desdobramentos de acordo com a época. No Brasil Colônia, o ideal de
liberdade era a ruptura com a metrópole colonizadora. Contra o jugo
opressor insurgiu-se Felipe dos Santos, num primeiro momento e em
terra mineira. Mais adiante, também aqui se desenrolou o drama da
Inconfidência, com o exemplo de Tiradentes a semear idéias que
futuramente nos levariam à independência.

O Brasil livre concretizou-se com a independência nacional, e Minas
não deixou de ser partícipe. E, ao lado do Príncipe Regente, às
margens do Ipiranga, estava o mineiro Padre Belchior, dileto
conselheiro do futuro Imperador.

Ao fim do Império, com a decadência do regime escravocrata, Minas
brada pela liberdade mais uma vez, pela ação extraordinária de
Teófilo Otôni. O ideal de liberdade assume novas feições. Era a
República, o governo do povo para o povo que se implantava e
preparava o Brasil para o novo século. Nesse movimento, os mineiros
estavam na linha de frente, com João Pinheiro e Cesário Alvim.

Em meados da era republicana, novamente se transforma a
conotação libertária. Vem a Revolução Liberal de 1930, com Minas
liderando as transformações da época, tendo, como arquiteto, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada.

Mas os tempos republicanos nos têm sido cambiantes, tal como o
são as exigências da sociedade. O Manifesto dos Mineiros, nos idos
de 1940, aquele documento precursor da redemocratização firmado
por tantos luminares das Gerais, impõe-se ao País como exemplo de
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firmeza e patriotismo de mineiros ilustres, como Mílton Campos,
Pedro Aleixo, Virgílio de Meio Franco, João França de Lima, José
Bonifácio, entre tantos.

No início dos anos 60, um mineiro dá ao Brasil a sua nova Capital,
Brasília. A era Juscelino foi novo momento em que Minas ditou o ritmo
da Nação. Tivemos a segunda redemocratização, em que avultou a
figura maior de Tancredo Neves, legando-nos a atualidade
democrática, quando as instituições civis se consolidam, apesar da
crise econômica, dos desvios federativos e das pressões sociais.

Tudo somado, podemos dizer que os mineiros nunca se omitiram
nas grandes questões nacionais, porque o Brasil é grande, mas Minas
não é menor. E, se nós, mineiros, sempre acudimos o País nas crises
da nacionalidade, vamos agora nos acudir nessa fase particularmente
áspera para a terra mineira.

Não é momento de apontar responsabilidades nem de cultivar
ressentimentos. Mas, sem prejuízo para a harmonia dos espíritos, é
forçoso reconhecer que a crise socioeconômica assume em Minas
foros da maior gravidade. A recessão econômica entre nós se traduz
pelo desemprego; pela quase falência dos serviços públicos da saúde
e da educação, como o comprova a recente greve dos professores;
pelo esfacelamento da livre iniciativa, com a indústria e o comércio
lutando para sobreviver em meio à guerra fiscal, que já perdemos para
outros Estados; com a micro e a pequena empresa esvaindo-se na
inviabilidade econômica; com a violência urbana e rural aumentada
em níveis alarmantes e com o êxodo do campo e a favelização das
cidades.

As nossas estradas, fundamentais para a vida deste gigantesco
Estado de 853 municípios, estão em estado caótico.

Politicamente, a tese municipalista se enfraquece, com os
municípios perdendo autonomia para a tecnoburocracia. Quanto ao
Estado de Minas, a sua presença na cena nacional é quase uma
sombra do que foi em outros tempos.

E, portanto, o resgate do Estado de Minas Gerais que está em
pauta. E, para assumir o projeto, é óbvio que precisamos de nomes à
altura do desafio. Pois o nome, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o de
Aécio Neves Cunha, com todo o leque político-partidário e
candidaturas que o apóiam.
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Do Deputado Aécio Neves Cunha, poderíamos dizer muito e não

dizer tudo, mas sempre de modo favorável. Pessoalmente, não
escondemos a admiração que sentimos pelo jovem e brilhante
estadista que surge no cenário nacional e a confiança que
depositamos em nosso futuro Governador. Afinal, a juventude não lhe
foi obstáculo para se destacar em quatro mandatos consecutivos na
Câmara Federal, culminando com sua investidura na Presidência
daquele parlamento.

Com Aécio, podemos garantir que Minas terá a rica herança e a
experiência do passado, para enfrentar o presente e sedimentar o
futuro. A ascendência ilustre vem-lhe de dois troncos; dos dois herdou
ele as melhores qualidades: o avô Tristão da Cunha e o pai Aécio
trouxeram-lhe, das vastidões do Jequitinhonha e do Mucuri, aquela
austeridade e firmeza essenciais ao trato da coisa pública; já o avô
materno, Tancredo Neves, entre outros dons, transmitiu-lhe a genial
habilidade política que o fez superar, em vida, os mais duros
obstáculos colocados à frente de um homem público.

Portanto, foram firmeza e habilidade as credenciais que permitiram a
Aécio presidir a Câmara, de modo a propiciar-lhe verdadeira
reengenharia. Não se curvou à equipe econômica quando achou que
não devia, apesar de ser da base de sustentação do Governo. Não se
intimidou ante o corporativismo, ao pôr fim à imunidade parlamentar.
Não desanimou até formar a maior Bancada do PSDB naquela Casa.
Não hesitou, em momento algum, até que o povo brasileiro tivesse
voz e vez no parlamento.

Pois tudo isso são garantias sólidas e augúrios luminosos de que
Minas reencontrará o seu lugar, com Aécio Neves como nosso
Governador.

Se o outro nome de Minas é liberdade, nas palavras de Tancredo
Neves, a qualidade da política mineira é o entendimento direcionado
ao bem comum. Aécio Neves assumirá, portanto, esta grande missão
de conduzir à conciliação e dela extrair as energias necessárias para
o enfrentamento das questões sócioadministrativas e econômicas que
são postas à nossa frente. Ai está a capacidade de conciliação,
colocando lado a lado, com vistas ao bem público, personalidades que
se afiguravam antípodas e irreconciliáveis. Será uma caminhada
empolgante, a de levar ao povo essa mensagem transformadora,
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modificadora da nossa realidade, baseada nos caros valores da
gente mineira, desenvolvida ao longo de gerações. Agora, na
campanha que se inicia. Depois, com o povo e, com a graça de Deus,
no Governo, edificando e construindo. Confiar nas potencialidades de
Minas é confiar na capacidade de seus líderes. Hoje, temos toda a
tranqüilidade para confiar, Aécio Neves é o nome e a síntese das
vontades da gente mineira. Como Minas, tem passado, é presente,
tem futuro.

Cumpre-nos também exaltar a figura honrada do ex-Governador
Eduardo Azeredo, candidato a Senador e importante peça nesta árdua
tarefa de unir Minas e transformá-la para melhor, ao lado de Aécio
Neves.

De Eduardo Azeredo, poderíamos igualmente dizer muito e bem,
embora contrariando nele uma de suas mais cativantes qualidades: a
modéstia, que, aliada à competência, fazem dele um cidadão
respeitado e um político probo. Empresário vitorioso, Prefeito de Belo
Horizonte, Governador do Estado, em todas as fases da vida pública,
Eduardo Azeredo ratificou o que dele esperávamos, não fosse
também filho de um dos luminares da política mineira, o Dr. Renato
Azeredo.

Azeredo parte agora para Brasília, levando como cabedal, segundo
o lema de sua campanha, "o serviço como resposta à apatia". O lema
é justo, porque estará levando para o Senado o que os mineiros têm
de melhor. A experiência como administrador e a maturidade política o
colocarão no nível de outros tantos mineiros com visão nacionalista e
desprovida de regionalismos infundados. Sabemos, por exemplo, que
pretende levar para discussão e implantação em âmbito nacional a Lei
Robin Hood, uma de suas mais vitoriosas iniciativas no Palácio da
Liberdade.

O Senado da República é a casa de representação dos Estados,
dentro do equilíbrio constitucional dos sistemas bicamerais. E, na
condição de ex-Governador, já tendo experimentado as
complexidades da administração estadual, não só dará a Minas
enorme contribuição, mas será Minas servindo à Nação. Esta grande
arrancada, iniciada agora sob o comando de Aécio Neves, ganha
forma e se agiganta, porque tem também, além de seus companheiros
de partido, os companheiros do Partido da Frente Liberal, do Partido
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Progressista Brasileiro e o apoio do Governador Itamar Franco, O
leque de sustentação desse projeto alarga-se partidariamente, a cada
dia, com agremiações novas, mas cresce solidamente junto aos
mineiros e àqueles que representam as forças vivas e organizadas da
nossa sociedade.

Se Tancredo Neves fundou e nos legou a Nova República, não será
muito propor nova Minas, com novas práticas políticas e nova
realidade, beneficiando diretamente o cidadão mineiro, que espera ato
decisivo na construção de melhor sociedade. O desafio está lançado.
Minas com Aécio. Minas para o Brasil. O Brasil com Minas. Muito
obrigado.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Meu caro Deputado
Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB, meu Líder nesta Casa, quero
cumprimentar V. Exa. porque ouvi atentamente seu pronunciamento, e
não me surpreendo. V. Exa., ao longo de todos estes anos,
efetivamente foi a mais grata de todas as revelações, um dos novos
valores da vida pública em Minas Gerais, depois de ter sido prefeito
com uma gestão consagradora, em Barbacena, sua terra. Agora,
fazendo política no âmbito estadual, V. Exa. se firma como um jovem
político com poder de liderança, de articulação e com uma força de
expressão raramente vista entre os políticos.

Concordo com tudo o que foi dito e cumprimento V. Exa. por isso.
Nossa convenção irá consagrar as candidaturas do Deputado Aécio
Neves, como futuro Governador de Minas, de Eduardo Azeredo, como
nosso futuro Senador da República, ao lado de companheiros de
vários partidos políticos, além das coligações formais feitas com os
companheiros do PFL e do PPB, mas também com companheiros de
outros partidos, que estarão apoiando essa força irreversível da vida
política mineira.

Aécio vem retomar para Minas a sua prática política. A política feita
sem ódio no coração, a política da conciliação, do entendimento, para
engrandecer os mineiros e recolocar Minas no papel que merece na
Federação. Estaremos juntos nessa campanha - eu, como um
modesto militante -, para juntos levarmos José Serra, Aécio Neves e
Eduardo Azeredo a ser os nossos representantes da política nacional.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço ao Deputado
Amilcar Martins suas palavras, sobretudo os elogios dirigidos a minha
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pessoa, que sei são fruto de nossa amizade e companheirismo de
bancada. Sou grato pelas palavras, que servem, obviamente, como
incentivo para o homem público que se inicia e quer fazer carreira
política, em momento tão turbulento. Suas palavras enriquecem o
nosso discurso e, sem dúvida alguma, são uma grande contribuição.
V. Exa. é também uma das grandes figuras deste parlamento. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público da galeria e pessoal da imprensa presente,
hoje é realmente um dia de grande satisfação para o nosso Estado,
principalmente para a nossa região Centro-Oeste, porque, nesta
quinta-feira, foi regulamentada a Lei n° 14.094, de 2001, que reduz o
ICMS das empresas de confecção, têxteis e calçadistas, de 18% para
12%.

Tive a felicidade de apresentar esse substitutivo, haja vista que
várias empresas dos ramos de calçados, têxtil e de vestuário estavam
largando o nosso Estado, devido à cobrança de 18% de ICMS. Essa
situação não nos dava a menor chance de competir com os outros
Estados.

Agradeço ao Governador Itamar Franco a regulamentação da lei, em
nome do povo de Minas Gerais. Agora, nossas empresas continuarão
em Minas Gerais, assim como nossas famílias. Realmente, o Estado
de Minas Gerais ganhou com essa medida sábia do Sr. Governador.
Quero falar também de outro assunto que nos deixa muito

preocupado. Na madrugada desta segunda-feira, a sede da Prefeitura
do Rio de Janeiro foi metralhada por mais de 20 bandidos, que
dispararam mais de 200 tiros de fuzil contra o prédio e ainda lançaram
duas granadas.

Segundo investigações reservadas do Instituto de Criminalística,
constatou-se que seis balas de calibre 762, fabricadas pela Wolf -
empresa russa de armas e munição -, foram usadas no atentado à
Prefeitura, o que está levando a polícia ao principal suspeito pela
ação: o tráfico de drogas.

O Governo Estadual considerou a ação como "narcoterrorista" e
pediu à União a decretação de estado de defesa, que suspende
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direitos individuais. Os cariocas, um dia após o atentado, exigem
que o Exército seja colocado nas ruas, tamanho é o clima de
insegurança que tomou conta de toda a cidade. O País todo assistiu a
um crime contra a segurança nacional, e não apenas contra a
Prefeitura do Rio de Janeiro.

E se tornar um efeito cadeia? Primeiro, foi o Rio, depois, pode ser
São Paulo ou o nosso Estado e o restante do Brasil. Precisamos ser
enérgicos e rápidos, exigindo do Governo Federal a criação de
mecanismos constitucionais que possibilitem aos Estados brasileiros
utilizarem a estrutura das Forças Armadas, para manter a segurança
pública e assegurar a paz, que são deveres constitucionais e direito
de todo cidadão brasileiro. Do contrário, entraremos numa total
comoção social.

Se as investigações apontarem o tráfico de drogas como
responsável pelo atentado, volto a insistir no combate aos
"empresários desse crime organizado", uma máquina de fazer
dinheiro.

Não adianta somente tratar o dependente químico, há de se
combater o tráfico de forma a evitar que seus chefes enriqueçam e
assim possam trabalhar com armas e instrumentos com alto poder de
destruição. A nossa polícia, infelizmente, não tem esses
equipamentos que os traficantes utilizam hoje para nos intimidar.

Ontem, o Governo Federal opinou pela criação de uma força-tarefa,
que utilizará, além das existentes, o setor de inteligência das Forças
Armadas e a Marinha na fiscalização de embarcações. Consideramos
a medida muito singela em face da gravidade do problema. O
Governo Federal deveria ser mais enérgico, considerando que não
estamos lidando com pessoas comuns, mas com quem tem um
enorme poder de destruição, um comando que envolve milhares de
pessoas.

Esse é o meu alerta. Peço que nós, Deputados de Minas Gerais,
lutemos juntos, a fim de proteger o patrimônio público e todas as vidas
do País, mantendo a segurança de nossas famílias. Hoje o comando
do tráfico de drogas está no Rio, mas amanhã pode chegar a Minas e
aos demais Estados do País.

Não podemos deixar toda a nossa sociedade desamparada, como
vem ocorrendo em nosso País, devido ao narcotráfico. Em Minas
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Gerais, a cada 10 minutos, morre uma pessoa em decorrência
dessa guerra. Hoje mesmo um jovem de 17 anos morreu por causa do
narcotráfico em nossa Minas Gerais. A cada dia, os empresários das
drogas organizam-se e fortalecem-se, tomando o espaço dos homens
de bem. Tenho a certeza de que o Governo Federal deveria ter
tomado uma medida mais enérgica, não apenas colocando a
inteligência do Exército ou a Marinha para fiscalizar as embarcações,
mas usando mecanismos constitucionais para que o Exército seja
colocado nas ruas de cidades onde haja o comando do crime
organizado.

Fica nossa preocupação, pois sabemos que o narcotráfico se
constitui num verdadeiro governo paralelo. Hoje, prisioneiros somos
nós, que já não podemos sair, com nossas famílias, às ruas, ir, à
noite, a um restaurante, pois temos medo. Ficamos presos enquanto
os assaltantes estão livres. Na Colômbia, as coisas começaram
devagar e, hoje, vejam o que aconteceu. Espero que nosso País não
se transforme numa segunda Colômbia e que nossos governantes
tomem atitudes enérgicas para não ficarmos à mercê dos grandes
traficantes e marginais. Necessitamos de leis mais rigorosas.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Marcelo Gonçalves,
acompanho seu pronunciamento, que trata de um tema que interessa
a todo o País. Estamos preocupados com o avanço da criminalidade,
principalmente em Minas Gerais, Belo Horizonte e Região
Metropolitana. Nosso sistema de segurança pública não consegue
combater o crime que se organiza e fortalece. O Governo Federal
anuncia, apenas para o Rio de Janeiro, ações tímidas, porque não
assume sua responsabilidade.

V. Exa., em seu discurso, nos informa sobre o equipamento usado
pelos criminosos, armas contrabandeadas, que passaram por nossas
fronteiras. Somente em Minas, temos falta de 2.700 policiais
rodoviários federais. Um efetivo da Polícia Federal, com 8 mil homens,
é muito pouco. Não mais acreditamos nas promessas do Governo
Federal em relação à segurança pública, cuja situação é lastimável.
Está fora de controle a entrada de armas contrabandeadas, que vão
para as mãos de marginais e são utilizadas contra o cidadão e nossos
policiais. O Governo Federal anuncia medidas que nenhum alento
trazem à população brasileira, que em nada comprovam que o crime
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organizado será combatido. Não há sequer proposta de
reabertura dos postos da Polícia Rodoviária Federal, que se
encontram desativados, por onde passam armas e drogas. Não temos
policial rodoviário federal em Minas Gerais. Há falta de quase 3 mil
homens, o que é um escândalo. As medidas anunciadas pelo Governo
Federal não resolverão a situação no Rio de Janeiro nem no Pais.
Lamentamos que o Governo Federal não assuma os criminosos
federais. Fernando Beira-Mar, enviado ao Rio de Janeiro, tem sua
extradição pedida pelos Estados Unidos, está envolvido com 9
fornecimento de armas para as forças revolucionárias colombianas. E
um criminoso federal. O Governo Federal quer que os Estados
mantenham seus criminosos.

Deputado Marcelo Gonçalves, sua preocupação também é nossa e
de toda a população brasileira. Não há, por parte dos Governos, do
Poder Executivo, ação efetiva e firme para combater o crime, que
ganha cada vez mais espaço. E as propostas apresentadas pelo
Governo Federal não são suficientes para combatê-lo. Obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves* - Agradeço as palavras do
Deputado João Leite. Algumas medidas paliativas foram tomadas no
Rio de Janeiro, demonstrando atitude muito tímida. O que aconteceu
no Rio também pode acontecer em Minas Gerais, caso providências
não sejam tomadas.

Temos viajado por Minas Gerais e verificado que todas as barreiras
federais estão desativadas. Andamos o Estado inteiro sem parar em
barreira, porque não existe policiamento federal em nossas rodovias.
Infelizmente, neste País, tem que acontecer um fato para depois
serem tomadas as providências. Nunca há medida preventiva. Isso
assusta. Algo ruim tem que acontecer para, depois, serem tomadas as
medidas, como está ocorrendo no Rio de Janeiro. Ao passo que, se
houvesse a prevenção, ficaria mais barato não só para o Governo
Federal, mas também para o Estadual e o Municipal, enfim, para toda
a sociedade. Como disse anteriormente, tem que acontecer um fato
ruim para serem tomadas as medidas. Assim ocorreu quando do
assassinato do Promotor Francisco Rego. Foram colocados vários
policiais, tanto civis como militares, em todas as ruas de Belo
Horizonte, mas depois de presos os criminosos, o policiamento foi
relaxado. Não queremos isso. Queremos um trabalho contínuo das
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duas polícias. Essa é a nossa preocupação e um alerta aos
governantes.

Para finalizar, quero falar mais uma vez da grande alegria que
sentimos com a medida do Governador Itamar Franco que diminuiu o
ICMS das empresas de confecção, das indústrias têxteis e
calçadistas. Dessa forma, Minas Gerais só tem a ganhar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Lei te* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

parabenizo o Governador Itamar Franco e agradeço a S. Exa. por sua
sensibilidade ao vetar emenda apreciada e aprovada por esta Casa
que viabilizaria o fim de obra construída por Deus, em Salto da Divisa
a cachoeira Tombo da Fumaça. Emenda aprovada de forma
canhestra, fora da tramitação rotineira da Assembléia, que iria destruir
essa cachoeira, de beleza inestimável, de valor turístico sem tamanho.
Quando a emenda foi aprovada, de afogadilho, fizemos gestões,
porque recebemos manifestações das mais legítimas lideranças da
região para que encontrássemos maneira de impedir a legalização
desse verdadeiro crime contra a natureza a ser perpetrado naquele
município.

Está sendo construída na Bahia, no rio Jequitinhonha, barragem de
grandes dimensões, sob a responsabilidade de poderosa construtora,
que, inicialmente, abrangia a área da cachoeira do Tombo da Fumaça.
Foi feito um trabalho nacional, e uma lei aprovada nesta Casa proibiu
a ocupação dessa cachoeira e garantiu a construção da barragem,
sem que suas águas, quando viesse a ser inundada a região,
atingissem a cachoeira.

O que se fez com a emenda, no apagar das luzes, foi tornar sem
efeito, sem muita discussão, a lei anterior. Com  isso, a barragem
poderia, legalmente, ocupar as águas da cachoeira e encerrar uma
belíssima obra da natureza em Minas Gerais. Felizmente, o
Governador Itamar Franco teve a esperada sensibilidade e vetou essa
emenda, de sorte que seu veto, sendo mantido nesta Casa,
preservará aquela cachoeira não só para os moradores de Salto da
Divisa, mas também para os da região do Jequitinhonha, para Minas e
para todo o Brasil. Esse procedimento corajoso do Governador
certamente contraria interesses econômicos de grande monta, pois
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sabemos quanto interessa a ampliação da área das águas da
barragem. Mas o Sr. Itamar Franco teve sensibilidade para vetar essa
emenda e, com isso, garantiu a preservação do meio ambiente
daquela região, mantendo incólume a cachoeira Tombo da Fumaça.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, quinta-feira, 27 de junho, a
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - está tomando uma
decisão cujas conseqüências, inegavelmente, poderão vir a ser
danosas para o meio ambiente e, principalmente, para a credibilidade
das instituições ambientais do Estado de Minas Gerais. Trata-se da
concessão de uma licença para o desmate de 71 ha em Macacos, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a instalação, por uma
poderosa mineradora, de um depósito de rejeitos. Trata-se de um fato
consumado de aparente regularidade, porque o desmate vai à decisão
da FEAM já cercado de pareceres técnicos favoráveis, entretanto, de
legalidade duvidosa.

Os pareceres, segundo as entidades de defesa do meio ambiente,
partem de uma análise superficial e estão calçados por uma anomalia
legal, pois a região pertence à Área de Proteção Ambiental, AFÃ-Sul,
instituída em lei a partir de uma iniciativa de nossa autoria, aprovada
por esta Casa. A lei que criou a AFÃ-Sul proíbe procedimentos como
o que pretende a aludida mineradora. Além disso, determina que
qualquer decisão sobre o meio ambiente na Região Metropolitana de
Belo Horizonte terá de passar pelo Conselho Consultivo, sendo
necessário fazer um levantamento econômico e ecológico da região
abrangida pela APA-Sul. Somente após esse estudo, serão
autorizadas algumas iniciativas, e desencorajadas outras. A ganância
própria de certos empresários adiantou o processo, sem que fosse
feito o levantamento econômico e ecológico - que já poderia estar na
FEAM e ser aprovado -, e trouxeram incalculáveis prejuízos para a
ecologia e para o meio ambiente de Minas Gerais e, especialmente,
das regiões metropolitanas.

Esses dois aspectos, técnico e legal, devem ser objeto de uma
cuidadosa decisão por parte das autoridades do Estado e da FEAM.
Fizemos contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Belo Horizonte, e o Secretário Dr. Paulo Maciel sugeriu, por
prudência, considerar a hipótese de uma avaliação local, com a visita,
à região, de autoridades, técnicos e entidades ambientais, além da
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representação da Assembléia Legislativa e de autoridades
estaduais.

A organização não governamental AMO-Macacos denuncia que a
área que será depósito de rejeitos de uma mineradora e que receberá
uma pilha de estéril é arborizada, possui uma nascente principal e
várias secundárias e é o hàbitat de macacos de médio porte, além de
já ter sido catalogada a presença de inúmeros animais importantes
para a preservação da fauna brasileira. Esse caso exige cautela,
porque a legislação aprovada por esta Casa, com a transformação da
APA-Sul em lei, proíbe tal intervenção. Para obter tal concessão para
realizar o desmatamento de uma área superior a 70ha, na Grande BH,
a mineradora usa da figura legal discutível de uma licença de
operação corretiva. Isso é um absurdo, um acinte e um desrespeito à
inteligência, a todas as instituições mineiras, a esta Casa e ao
Governo de Minas. Autorizada a licença de exploração para o
desmatamento de uma área de mais de 70ha e para a implantação de
um depósito de rejeitos minerais, estaremos diante de um fato
consumado e de uma agressão sem medida a todos nós, cidadãos
mineiros. O mais grave é a decisão que caracterizará a existência no
Estado, de dois pesos e duas medidas em casos semelhantes,
porque, recentemente, a autorização para a instalação de um depósito
de rejeitos dada a outra mineradora buscou preservar a mesma área.
Assim, o depósito foi autorizado fora da área das matas e da
preservação das nascentes. Sobre esse fato, já existe uma denúncia
no Ministério Público de Defesa do Meio Ambiente, protocolada por
entidades ambientalistas. Não pode o administrador público ser
obstáculo às atividades produtivas. E a mineração é um símbolo da
economia mineira. Por isso, a cautela e a prudência exigem a não-
precipitação, uma decisão amadurecida, novos laudos técnicos, se for
o caso, e o respeito à legislação, dispensando-se as filigranas
jurídicas.

Esperamos que esse alerta seja ouvido pelo povo mineiro e pelas
autoridades da área de proteção ambiental. Esperamos que todos
tenham sensibilidade para evitar que se cometa mais um crime
ambiental contra o nosso Estado. Suspendam a decisão de autorizar o
desmate, para encontrarmos, em seguida, alternativas econômicas
conseqüentes, positivas e saudáveis. Esse é o apelo que fazemos à
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Fundação Estadual do Meio Ambiente, órgão que está apreciando
essa matéria, alvo do nosso pronunciamento nesta tarde.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vemos a todo o instante esse
choque entre o interesse econômico e o meio ambiente, cujo dia
internacional foi comemorado há poucos dias. Infelizmente, há poucos
defensores, e os que existem não têm força suficiente para evitar que
agressões como essa sejam cometidas freqüentemente por entidades
com interesses econômico-financeiros acima de tudo e de todos, até
mesmo daqueles que defendem e que respeitam o meio ambiente.
Esse apelo também se estende à necessidade de o Governo Federal,
por meio do Ministério do Meio Ambiente, que tem à sua frente um
mineiro da maior competência, o Dr. José Carlos Carvalho, agilizar a
implantação do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado
entre os Municípios de Januária e de Itacarambi. Trata-se de um
parque ecológico, com uma qualidade turística e arqueológica
inestimável. O Governo Federal, em seus últimos meses, precisa dar
prioridade à implantação, do primeiro parque nacional no Norte de
Minas.

Esse parque, que tem grande significado ecológico, o Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu, precisa, neste momento, da presença
do Governo Federal para exigir que a Fiat faça o pagamento da
indenização a diversos proprietários e que o IBAMA complemente
esse trabalho com a indenização da maior parte do parque. Com  o
pagamento da indenização, teremos condições de ver
progressivamente implantado esse parque, que é um símbolo da
região Norte de Minas e um ponto importante no turismo do País.
Essa é a razão do apelo que fazemos nesta Casa.

Cumprimento o Vereador Antônio Geraldo de Jesus, o conhecido
`Toni da Farmácia", de São João da Ponte, Presidente da Associação
de Postos de Medicamentos do Estado de Minas Gerais que congrega
mais de 300 postos em nosso Estado. Fazendo um trabalho nesta
Casa, teve condições de apresentar, por meu intermédio, emenda a
um projeto de lei na área de saúde, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que tramitava nesta Casa, regularizando e dando
condições de funcionamento aos postos de medicamentos do Estado.
Esta Casa aprovou o projeto, e o Governador Itamar Franco o
sancionou. Os postos de medicamentos durante muitos anos
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persistiram na ilegalidade, porque a legislação estadual não os
incluía, embora a legislação federal previsse sua existência. A
legislação estadual não dava condições reais para o funcionamento
deles. Graças a essa emenda, os postos de medicamentos estão em
todos os rincões do Estado, principalmente nas cidades pequenas que
não dispõem de farmácias, pois elas se localizam a 60km, 80km,
100km de distância. Agora amparados por lei emanada desta Casa,
com emenda de nossa autoria, podem funcionar legalmente para dar
garantias ao cidadão, que nem sempre pode viajar mais de 100km
para adquirir um simples medicamento. Está de parabéns a
Associação de Postos de Medicamentos de Minas Gerais, pela
iniciativa e pela garantia que deu ao cidadão de ter acesso a
medicamentos mais perto de sua casa. Muito obrigado.

• Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, companheiros que nos visitam, em
função do pouco tempo que me resta, vou resumir os assuntos que
trago à consideração dos meus pares nesta tarde. Comunico que
neste momento está ocorrendo, no Auditório desta Casa, a última
discussão da comissão de que faço parte sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 87, que prevê a integração das ações entre
as Polícias Civil e Militar.

Vou repetir e confirmar: não se trata de fusão, pois é assunto do
Congresso Nacional, não é competência desta Casa. Essa proposta
de emenda à Constituição pede a integração das ações da PM e da
Polícia Civil. Dei exemplo disso, em discurso anterior, quando
lembrava que na E. E. Ondina Amaral Brandão, recentemente,
estiveram conosco o Cel. Severo, o Major Campolina e o Soldado
Barros. Conversávamos com a comunidade dos Bairros Pompéia e
Esplanada a respeito da questão da segurança pública. E interessante
observar que não temos integração no policiamento comunitário. Esse
tipo de fusão é que pretendemos, ou seja, que a PM e a Polícia Civil
estejam juntas na questão da segurança pública. E evidente que já
existe essa predisposição, manifestada pelo Secretário e pelo
Comandante da PM. Mas é bom frisar que hoje o grande tema de
qualquer comunidade é a segurança pública, quer seja em Belo
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Horizonte, quer seja em nossos 853 municípios. A segurança
pública é a palavra de ordem nas discussões de todos os setores, a
ponto de levar o Presidente da República a dizer que o grande desafio
de seu Governo foi a questão inflacionária e preconizar que o grande
desafio para o próximo Governo será a segurança pública. E evidente
que não disse que seu Governo foi um dos grandes responsáveis pelo
aumento da criminalidade, decorrente do aumento do desemprego, do
acatamento das decisões e das imposições do FMI. Isso ele deixou de
dizer, mas o que estou querendo fazer é mostrar a todos os
Deputados a importância disso. Está ocorrendo, concomitantemente,
nas Comissões, reunião com os integrantes da Comissão de
Segurança, Deputados Sargento Rodrigues, Elaine Matozinhos,
Rogério Correia, Anderson Adauto, que discutem a Proposta de
Emenda à Constituição n° 87.

Por último, gostaria de dizer, com muita alegria, que a Bancada do
PMDB, como religiosamente ocorre, se reuniu para fazer apelo à
Deputada Maria Elvira, ex-Deputada desta Casa, mulher brilhante,
atuante, de família tradicional de Belo Horizonte, para que componha
a chapa do PMDB. Portanto, estamos revigorados com essa
possibilidade. Tivemos reunião com a Deputada, quando pudemos lhe
mostrar a importância de compor conosco essa chapa. A Deputada
Maria Elvira está, infelizmente, desencantada com o Congresso
Nacional, com a vida pública. Muitos de nós também estamos
sentindo o mesmo, em vista das dificuldades que temos vivido. Hoje a
vida pública é para aqueles que tenham vocação ou para aqueles que
querem fazer barbárie, ou coisa parecida. Infelizmente, os homens
públicos sérios têm tido muito mais desalento do que motivação para
participar da vida pública. E isso é o que tem ocorrido com a Deputada
Maria Elvira, fiel ao nosso partido, à semelhança da minha história no
PMDB. Neste ano, completo duas décadas como peemedebista. Fui
por 16 anos Vereador por Belo Horizonte e estou no quarto ano como
Deputado Estadual. A minha semelhança, a Deputada Maria Elvira
entrou na política por idealismo, não por negociata, para roubar ou
coisa parecida. A possibilidade de ser candidata a Vice-Governador
revigorará seu ânimo. A expectativa de que aceite o nosso convite e o
nosso apelo é muito grande. Essa é a notícia que gostaria de dar a
todos os Deputados, aos ouvintes da TV Assembléia, enfim, à
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comunidade mineira, porque realmente a Deputada Federal Maria
Elvira é pessoa de fibra, é mulher de coragem e merece esse
destaque, essa manifestação de carinho, apreço e apoio. Muito
obrigado.

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

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - 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
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n os 3.435 a
3.437/2002, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos -
aprovação, na 52 Reunião Extraordinária, dos Requerimentos nos
3.415 e 3.416/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior (Ciente.
Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como não temos quórum

para votar, solicito a V. Exa. que faça a recomposição, para que
tenhamos um número d! Deputados suficiente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que,

somados aos 4 em comissões, perfazem o total de 27 Deputados,
número suficiente para a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, que já existe "quorum" para votação da
matéria constante na pauta.

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

1.936/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 13.437, de
30/12/99, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento da Microempresa do Estado de Minas Gerais - Micro
Geraes -, aprovado em 2 0 turno na forma do vencido em 1° turno. 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.

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

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei n° 518/99, por falta de pressupostos
processuais para a sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para a votação de proposta de emenda à
Constutição e de projeto de lei complementar, mas que o há para a
apreciação das demais matérias constantes 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 pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas
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nos 1 a 4, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Antônio Andrade solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei
n° 1.528/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.78312001, 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
constitucional idade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opina pela aprovação do Substitutivo
n° 1 e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando o adiamento
de votação do Projeto de Lei n° 1.783/2001. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°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 Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 11
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°2.148/2002

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 30 - Ficam criados quinhentos e oitenta e três cargos de

Assessor de Juiz, código TJ-DAS-08, padrão PJ 45, de recrutamento
limitado, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei n°
11.098, de 11 de maio de 1993, ficando facultado ao servidor, a
qualquer momento, optar pela remuneração de seu cargo efetivo,
quando o valor do padrão do cargo de Assessor for inferior ao
daquele.".

Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: A redação original do projeto prevê a criação de 583

cargos de Assessor de Juiz, mas estabelece como forma de
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recrutamento o amplo, ou seja, com designação livre.

O Assessor é fundamental para tornar ágil o trabalho do magistrado
e certamente poderá contribuir para a melhoria da prestação
jurisdicional.

O recrutamento desses cargos deverá se dar por servidores
concursados.

O preenchimento do cargo por recrutamento limitado procura
valorizar o concurso público, como única forma de preenchimento de
cargos públicos.

Ademais, serão colocados à disposição do Juiz servidores altamente
qualificados, pois, na atual estrutura do Poder Judiciário, existem
milhares de servidores que preenchem facilmente qualquer critério de
assessoramento.

Deve-se ressaltar que o servidor efetivo designado para
acompanhar o Juiz possui certa experiência no trato do processo.

Com referência ao tópico final do artigo, tem ele a intenção de
salvaguardar o servidor efetivo e seus vencimentos, o qual possui
carreira própria dentro do quadro remuneratório do Poder Judiciário
mineiro, com a opção de adotar a remuneração de seu cargo efetivo,
para que nenhum prejuízo financeiro lhe possa sobrevir.

EMENDA N°2
Dê-se ao § 3° do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3°- ....................................................
'§ 30 - A jornada de trabalho dos cargos previstos neste artigo será

correspondente a quarenta horas semanais e será exercida
exclusivamente dentro dos fóruns.'.".

Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: Os cargos de assessoramento possuem sempre carga

horária de oito horas diárias, tendo em vista a complexidade das
atribuições.

Segundo o projeto, o Assessor de Juiz terá as seguintes atribuições:
prestar assessoramento relacionado com trabalhos auxiliares de
pesquisa, análise e interpretação; pesquisar ementários de legislação
e jurisprudência atinentes aos assuntos a ele submetidos; colher
elementos informativos e referenciais para as atividades judicatórias;
auxiliar na obtenção de dados ou elementos necessários para estudo
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dos processos ou expedientes; executar atividades afins
identificadas pelo superior imediato.
A fixação da jornada de quarenta horas semanais tem como

finalidade atender plenamente à necessidade de criação dos referidos
cargos, ou seja, à de assessorar efetivamente os magistrados em
suas funções judicatórias.

Por fim, deve-se estabelecer o cumprimento obrigatório da
respectiva jornada nos prédios dos fóruns e assegurar que a
contratação atenda aos objetivos previstos.

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ...........................................................

20 - Fica vedada a indicação, para os cargos mencionados neste
artigo, de parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, em
linha reta ou colateral, de magistrado ou funcionário que exerça cargo
de direção da comarca ou de comarca vizinha, em que deva ocorrer o
provimento.'.".

Sala das Reuniões, de junho de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: O nepotismo, prática que consiste na contratação de

parentes e apadrinhados para ocuparem cargos públicos, é uma
afronta ao princípio da moralidade pública. Criar mecanismo para que
esse fato não ocorra é mais que salutar.

A proibição de contratar parentes consangüíneos, para ocuparem
cargos de recrutamento amplo, também deverá abranger servidores
que ocupem cargo de direção.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto três emendas da Deputada Maria José Haueisen, que
receberam os n°s 1 a 3, e que, nos termos do § 40, art. 189 do
Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação,
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.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
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votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 2.148/2002 na forma do
vencido no 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° 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" a partir
de 200m de distância. 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. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, solicitando o
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 1.276/2000. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos, para aguardar que se ultime a redação final do Projeto de Lei
n° 2.148/2002. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

2.148/2002, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o Quadro de
Servidores do Poder Judiciário do Estado. 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.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, também gostaria de

manifestar minha indignação. Estando hoje em Brasília, a pedido do
Presidente desta Casa, representando a CPI do Leite em reunião na
Câmara dos Deputados, pude, já no avião, verificar, na pág. 10 do
"Estado de Minas", a indignação do jornalista com relação a essa taxa
que está sendo cobrada. Sei que esse assunto foi por demais
debatido aqui hoje, mas não poderia deixar de manifestar minha
indignação pelos procedimentos que estão sendo adotados nesta
Casa. Mais uma vez projetos tramitam em caráter de
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excepcionalidade, passam pelas comissões e são aprovados sem
o quórum mínimo necessário. Portanto, quero pedir que, como não
posso estar presente permanentemente neste Plenário, a Mesa tome
os devidos cuidados para que esta Casa não seja achincalhada pela
imprensa como foi neste dia de hoje. Imagino o que o povo mineiro
deve estar pensando desta Assembléia Legislativa. Isso cheira muito
mal. Quero parabenizar o Deputado João Leite pela observância
desse aspecto. Sei que tem um acordo feito e esperamos que este
seja mantido para que essa vergonha não seja de responsabilidade da
Assembléia Legislativa, instituição à qual tenho orgulho de pertencer,
mas sem essas manobras espúrias que muitas vezes percebemos.
Obrigado.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de me unir ao
Deputado Paulo Piau por suas colocações com relação a essa
matéria, que infelizmente tramitou nesta Casa de forma não muito
convencional e que pode resultar em mais um aumento de taxas para
o contribuinte mineiro. Por essa razão, nosso reconhecimento pelo
trabalho do Deputado João Leite, que em boa hora alertou a Casa
para a gravidade do problema.

Gostaríamos também, Sr. Presidente, de manifestar nosso
reconhecimento ao Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Gudesteu, pela remessa a esta Casa do projeto que amplia os cargos
do Poder Judiciário, com o objetivo de instalar novas varas no interior
do Estado. Nós, que participamos como relatores da lei que alterou a
estrutura do Poder Judiciário no Estado, sabemos da gravidade da
situação em que se encontra tal Poder neste momento, dado o volume
de serviço que chega ao Poder Judiciário, nas comarcas do interior. A
aprovação desta lei - num esforço da Assembléia Legislativa, que
neste momento suspendeu os trabalhos por alguns minutos, a fim de
que se elabore o parecer de redação final deste projeto, que precisa
ser sancionado até o dia 3 do mês seguinte vindouro resultará na
instalação de grande número de varas no interior, dando, por
conseqüência, maior assistência jurisdicional ao povo. Temos o
compromisso do Presidente do Tribunal de Justiça de que, em breve,
instalará mais duas varas em Pouso Alegre, dando condições do
Poder Judiciário dessa comarca de julgar os processos que ali
chegam com maior rapidez. Haverá também a instalação de outras
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varas em cidades próximas a Pouso Alegre, o que, acreditamos,
deverá ocorrer brevemente. Desse modo, existe o reconhecimento
deste Deputado pelo esforço que o Poder Judiciário está
desenvolvendo para cumprir seu papel, que é levar a prestação
jurisdicional ao povo de Minas, principalmente ao do interior do
Estado. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, manifestamo-nos em
relação ao projeto que, em tempo, não foi votado em redação final. Há
um acordo com o Presidente da Casa para que esse projeto não
retorne à votação. Apelo ao Presidente e à Mesa da Assembléia para
que novamente tenhamos as reuniões do Colégio de Líderes com
vistas a assumirmos uma pauta mínima para o final de nossos
trabalhos. Não é possível, quando muitos Deputados estão em
viagem, representando a Assembléia em Comissão, como é o caso do
Deputado Paulo Piau, que se encontrava em Brasília, tratando da
questão da CPI do Leite, esta Casa votar projetos polêmicos. Somos
surpreendidos pela própria imprensa com projeto que cria outra taxa
em Minas Gerais. O projeto contém outros artigos polêmicos, e
lamentamos que tenha passado sem maior exame feito pelos
Deputados. A questão de licenciar empresa por dez anos, que podem
ser prorrogados por mais dez, de acordo com o interesse público,
parece-me não ser norma legislativa das melhores. Vemos que em
outros Estados essa proposta foi recusada pela população. Devemos
comemorar o fato de não termos votado em redação final o projeto;
portanto não irá à sanção do Governador. Esperamos sua retirada
definitiva afim de que não seja posto em votação. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite
que levará suas considerações ao Presidente da Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Faço minhas as palavras do
companheiro João Leite. Não adianta fazer campanha esclarecedora
do eleitorado mineiro, e depois aprovarem-se projetos dessa natureza.
Estarrece-me o fato de se tratar de empresas carimbadas, que aí
estão, até mesmo explorando os radares, em parceria com a União.
Imaginem todos os carros existentes tendo que passar anualmente
por fiscalização. Se formos verificar os contratos das empresas,
notaremos que também são proprietárias dos radares que ficam
escondidos, tomando o dinheiro do motorista, valendo-se da precária
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situação das estradas. Não adianta inspeção veicular, "blitze"
constantes, se continuamos a ter estradas vexatórias. O Governo
Federal nada fez, e o Governo Estadual, muito pouco. Não adianta
exigirmos inspeção dos carros que estão em situação irregular e
encher o bolso da iniciativa privada, porque quem vai ficar com esse
dinheiro é o empresário que compra a máquina, coloca lá e vai
receber R$50,00 por carro. Isso é um absurdo. Já disseram que, se o
projeto não for votado e não vier para o Estado, vai ser regulamentado
e o dinheiro será repassado para a União. Esta Casa tem que
protestar. Não podemos deixar a União meter a mão no bolso do
taxista que sofre, em Belo Horizonte, com o Batalhão de Trânsito, com
a BHTRANS, com a taxa de R$30,00, e agora sofrerá com a taxa de
R$50,00.

Esta Casa está melhorando, mas precisa de uma melhora maior da
sua imagem perante a população. Temos de fazer a nossa parte.

No jornal "Folha de S. Paulo" saiu a noticia: "Legislativo: segundo
projeto de exploração pode ser autorizado pelo Governo. Atividade
clandestina passa a ser crime. A comissão do Senado legaliza os
jogos de azar. A legislação dos jogos de azar, como o jogo do bicho,
está para ser aprovada no Senado, e essa exploração vai passar para
o Estado e para os municípios". Não precisa ir a Plenário, basta o
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.

Lembro, mais uma vez, que à discurso que sempre fazemos está
sendo ouvido pelo Governo Federal. O jogo clandestino não atende a
ninguém. 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 as reuniões especiais de logo mais,
às 20 horas, e de segunda-feira, dia lO, às 8h30min e às 14 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 172a REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Edson Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa para o primeiro Painel - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Rubens Furlan - Palavras do Sr.
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Elias Rassi Neto - Palavras do Deputado José Augusto - Palavras
do Deputado Edson Rezende - Composição da Mesa para o segundo
Painel - Registro de Presença - Palavras da Deputada Maria do
Carmo Lara - Palavras do Sr. José da Silva Guedes - Palavras do Sr.
Carlos Patrício Freitas Pereira - Palavras do Sr. Carlos José Cardoso -
Palavras do Sr. Milton Flávio Latenschlager - Palavras do Sr. Elias
Jorge - Palavras da Sra. Maria da Natividade Gomes Teixeira -
Designação da Coordenadora - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Márcio
Kangussu - Miguel Martini.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Locutor (José Soares Júnior) - Destina-se esta reunião à
realização do Seminário Regional Violência Urbana e Saúde Pública.

Composição da Mesa para o Primeiro Painel
O Sr. Locutor - Convidamos a tomar assento à mesa para o primeiro

painel os Exmos. Srs. General Carlos Patrício Freitas Pereira,
Secretário da Saúde, representando o Sr. Governador do Estado, Dr.
Itamar Franco; Desembargador Joaquim Alves de Andrade,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
Elias Rassi Neto, representando o Ministro da Saúde, Sr. Barjas Negri;
Deputado Federal Rubens Furlan, Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados;
Deputada Federal Maria do Carmo Lara; Cel. Edson Ribeiro do
Carmo, Secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo;
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Deputado Edson Rezende, primeiro signatário do requerimento
que deu origem a este seminário; Deputado Adelmo Carneiro Leão,
co-autor do requerimento que de origem a este seminário; Deputado
José Augusto, Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo; José da Silva Guedes, Secretário de Estado da Saúde de São
Paulo; e Carlos José Cardoso, Secretário de Estado da Saúde do
Espírito Santo.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Gen. Carlos Patrício Freitas, Des. Joaquim Alves de

Andrade, Elias Rassi Neto, Deputado Rubens Furlan, Deputada Maria
do Carmo Lara, Cel. Edson Ribeiro do Carmo, Deputado Edson
Rezende, Deputado Adelmo Carneiro Leão, colegas Deputados,
participantes deste encontro, um dos temas predominantes na
imprensa brasileira, nos tempos atuais, é o da violência urbana. Ela
aparece sob muitas formas: assaltos a Bancos, casas lotéricas,
estabelecimentos comerciais; a motoristas, passageiros em pontos de
ônibus, transeuntes; seqüestros, roubo de carros, invasão de
residências, acidentes de trânsito, agressões domésticas,
assassinatos. Esses são apenas alguns exemplos de uma lista bem
mais abrangente, na qual poderiam figurar também outras formas de
violência, como a pobreza, a fome, o desemprego, a falta de
oportunidades na educação e no mercado de trabalho, a
discriminação, enfim, um conjunto amplo de fatores que caracterizam
a exclusão social.

Chegamos a uma situação que se caracteriza pelos índices
crescentes de violência e criminalidade, pela banalização da vida, pela
ausência de tranqüilidade nos locais públicos, no convívio familiar, no
ambiente de trabalho. Não exageram aqueles que prevêem para o
Brasil, num futuro próximo, índices de violência equiparados aos da
Colômbia.

Como resultado dessa realidade, vivemos hoje em uma sociedade
acuada, freqüentemente confinada em apartamentos ou condomínios,
recorrendo a equipamentos de segurança, impelida a comportamentos
de isolamento e individualismo, em substituição à convivência
comunitária e, muitas vezes, à solidariedade.
As conseqüências diretas da violência urbana podem ser

constatadas pelo elevado número de ocorrências policiais, de
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atendimentos nos hospitais e centros de saúde, de seqüelas
físicas e psicológicas, de registros de morbimortalidade.

Como se percebe, a questão da violência e da segurança está
intimamente vinculada à questão da saúde pública, vista como um
campo de atuação em que devem ser consideradas tanto as
condições de atendimento à população, nos casos a que nos
referimos, quanto os aspectos preventivos, visando à redução dos
problemas nessa área.

Este seminário tem por propósito, justamente, discutir a violência
urbana sob o viés da saúde pública e consiste num desdobramento do
Seminário Nacional sobre Violência Urbana e Segurança Pública,
promovido, em outubro do ano passado, pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, por
meio da Subcomissão Especial de Violência Urbana e Segurança
Pública.

Este evento é o primeiro de cinco seminários regionais sobre o tema
que serão realizados no País, com o objetivo de aprofundar as
discussões iniciadas em Brasília, abrangendo a Região Sudeste e
contemplando, portanto, a realidade e as contribuições dos Estados
de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Sem querer nos adiantar às proposições a serem apresentadas
neste encontro, o que certamente será feito com maior propriedade
pelos expositores e debatedores, que nos honram com sua presença,
gostaríamos de tecer mais algumas breves considerações sobre o
tema.

A sustentação legal para investimentos e ações efetivas no âmbito
da segurança pública é dada com clareza pela Constituição Federal
de 1988, assim como pela Constituição do Estado de Minas Gerais de
1989. A segurança pública, dizem as duas Cartas, é "dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos'.

Diante desse amparo jurídico, dos índices crescentes de violência e
criminalidade a que estamos expostos e de seus reflexos no campo
da saúde, impõe-se a necessidade de um esforço conjunto dos
poderes públicos, das instituições da sociedade civil e da população
de modo geral, para que possamos sair dessa situação.

Por sua vez, a Assembléia Legislativa de Minas vem desenvolvendo,
nos últimos anos, uma série de ações com vistas a sensibilizar os
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meios políticos, as autoridades governamentais e o povo mineiro
para esse grave problema.

Destacam-se entre essas ações a realização de debates, audiências
públicas, o recebimento de queixas e denúncias, a formação de
comissões parlamentares de inquérito, em situações específicas, e o
lançamento, no ano 2000, do Movimento pela Segurança e Vida.

Em fevereiro desse mesmo ano, a Casa apresentou ao Conselho
Estadual de Defesa Social diversas propostas, a maior parte das quais
íntegra os Planos Nacional e Estadual de Segurança Pública, que,
posteriormente, vieram a ser elaborados.

No decorrer de 2002, estamos realizando uma série de encontros,
com participação de representantes da sociedade civil e de órgãos
públicos, especialmente aqueles vinculados à segurança pública, com
a finalidade de levantarmos propostas concretas para o setor e
encaminhá-las às instâncias competentes, nos âmbitos estadual e
federal.

A relevância do tema para esta Assembléia e o agravamento da
situação fizeram com que apresentássemos, recentemente, projeto de
resolução criando a Comissão de Segurança Pública.

Temos a certeza de que as reflexões e proposições decorrentes
deste seminário constituirão subsídios valiosos para construirmos uma
política de segurança pública e de saúde consistente e duradoura, que
resulte em melhores condições de vida para a população.

Gostaríamos de agradecer aos expositores, debatedores e demais
participantes deste encontro, bem como a todos aqueles que
contribuíram para sua realização, especialmente à Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, ao
Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, às
Assembléias Legislativas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo; e às Secretarias Estaduais de Saúde e Conselhos
Estaduais de Saúde de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. Que todos tenham um bom dia e façam bom proveito deste
encontro.

Palavras do Deputado Rubens Furlan
Sr. Presidente, membros da mesa, senhoras e senhores, é para nós

uma grande satisfação participar desta iniciativa da Comissão de
Desenvolvimento Urbano, patrocinada - e aqui quero agradecer à
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas - para discutir dois
assuntos dos mais relevantes na sociedade brasileira.

Sabemos que a violência urbana atinge hoje níveis comparados aos
grandes conflitos internacionais. Isso, em meu entender, se deve à
completa falta de investimento na segurança pública. Muito mais do
que qualquer conseqüência gerada pelas circunstâncias sociais em
que vivemos. No Estado de São Paulo, os índices são assustadores.
As pessoas vivem traumatizadas. Não se tem mais a tranqüilidade de
ir e vir, situação garantida pela Constituição a todos os cidadãos.
Chega-se a dizer que o bandido está às soltas e o cidadão preso em
sua casa, seu escritório ou onde quer que possa se refugiar.

Entendo que, ao longo desses sete ou oito anos, foi feito muito
pouco investimento na segurança. A polícia não tem sido valorizada.
Em conseqüência disso, o crime se organizou. Comandam-se redes
criminosas em todos os setores da sociedade, com prática de todos
os tipos de crimes - tráfico de drogas, seqüestros, etc. -, de dentro das
casas de detenção e das cadeias públicas. Não consigo entender
como podem bandidos comandar a sociedade. Em São Paulo, chega-
se ao absurdo de, em determinadas regiões residenciais, haver toque
de recolher. Os bandidos dizem que o cidadão tem que se recolher às
19 horas. Aqueles que trabalham e têm intenção de fazer hora extra
para prover melhor o sustento de sua família não têm condições de
fazê-lo, porque têm que sair do serviço às 18 horas, pois no seu bairro
há toque de recolher e, se chegar depois das 19 horas, corre risco de
vida.

Por que os bandidos conseguiram organizar-se dessa forma? Por
que o crime se organizou assim? Será possível que o Governo não
teve uma ação eficiente? Será que é apenas falta de investimento? O
mesmo dinheiro que se paga a um Soldado para fazer a boa
segurança de um cidadão paga-se hoje ao Soldado desestimulado a
dar segurança e enfrentar um criminoso. Não existe uma política de
segurança pública definida de forma organizada, que consiga
desorganizar o crime. A polícia tem que estar organizada para
desorganizar o crime. Infelizmente vivemos de forma sobressaltada, a
ponto de essa discussão chegar ao parlamento nacional. Uma
comissão mista da Câmara e do Senado discute a segurança pública
nos grandes centros urbanos.
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Lembro-me de propor um projeto na Câmara dos Deputados, e

hoje me parece que está sendo aproveitado pela Deputada Zulaiê na
comissão mista, dando poder de polícia para as guardas municipais.
Na cidade de Barueri, onde fui Prefeito por duas vezes, temos 800
policiais. E um investimento brutal na tentativa de dar um pouco de
tranqüilidade aos cidadãos daquela cidade. No entanto, a
competência da guarda municipal, é fazer segurança no próprio
município, preservando os prédios da Prefeitura. Essa é a função
constitucional da guarda municipal que poderia estar fazendo,
camufladamente, de forma organizada, um policiamento preventivo
permitindo que o Prefeito tivesse uma política de segurança pública. E
essa a situação que precisamos mudar inicialmente nesse quadro que
vivemos de insegurança nacional.

Os grandes centros estão terríveis. Em São Paulo, morre uma
pessoa assassinada por hora. São 24, 25, 26 pessoas assassinadas
por dia, em média. São índices que não podemos permitir em nossa
sociedade.

Por isso, meus amigos, Srs. Deputados, Srs. Secretários, meu caro
Presidente, estamos aqui para ver se conseguimos retirar desses
seminários alguma coisa que permita uma ação mais concreta,
principalmente do poder público municipal. Eu prefiro que seja dada
muita atenção às guardas municipais porque é muito fácil cobrar do
Prefeito. Quando o Governador é teimoso e diz: 'O Secretário da
Segurança é meu Secretário e ninguém toca nele", aí, a coisa se
complica. Durante um ano, dois anos, três anos, um Secretário - que é
do Governador, mas não é do povo - acaba criando um índice de
criminalidade, desrespeitando a população e sobressaltando toda a
sociedade.

Sr. Presidente, agradeço todo o apoio que V. Exa. deu à iniciativa da
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.
Tenha a certeza de que, ao final dos debates, tanto aqui em Minas
quanto nas outras regiões do País, haveremos de tirar um resultado
muito bom para a população. Muito obrigado. Que Deus abençoe V.
Exas. nesse trabalho importante para o Brasil!

Palavras do Sr. Elias Rassi Neto
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia de Minas Gerais, em cuja

pessoa gostaria de saudar a todos os presentes. Em nome do Exmo.
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Sr. Ministro da Saúde, Dr. Sarjas Negri, gostaria de cumprimentar
essa extraordinária iniciativa conduzida pela Câmara dos Deputados
através de sua comissão própria, em parceria com as Assembléias
Legislativas, com o Conselho Nacional de Saúde e com os Secretários
da Saúde dos Estados brasileiros. O entendimento, a compreensão e
a politização do olhar da saúde sobre a violência certamente vão
conseguir trazer uma ampliação muito grande dos caminhos
necessários e suficientes para o enfrentamento dessa grande
epidemia mundial e dessa profunda e trágica epidemia que acontece
no Brasil de maneira tão dramática. Aproximadamente 120 mil
pessoas morrem todos os anos por causas violentas, além das outras
dezenas de milhares que batem nos hospitais, nos centros de
recuperação, nos centros de reabilitação e que vão apresentar
seqüelas por toda a sua vida.

Certamente o olhar do planejador, o olhar do administrador
apresenta uma diferença do olhar dos profissionais da área da saúde,
daqueles que trabalham nos prontos-socorros, nos centros de saúde,
nos centros de reabilitação, que percebem o drama cotidiano por que
passam as pessoas que ultrapassam os limites de velocidade nas
ruas, que banalizam a morte, que a entendem como o simples
resultado de uma telenovela e que resolvem seus problemas
cotidianos com uma arma nas mãos ou com uma faca. São pessoas
que resolvem seu drama no trabalho, suas dificuldades financeiras e
materiais andando a lOOkm/h em nossas vias públicas.

Nas reuniões com Secretários Estaduais e Municipais da Saúde, é
possível perceber a angústia, a ansiedade e a dificuldade do
enfrentamento dessa situação, exclusivamente a partir da construção
de outros prontos-socorros, da aquisição de tecnologias, materiais e
equipamentos, como se fosse possível resolvermos essa questão
dessa maneira.

Assim sendo, só nos cabe aqui o cumprimento à Câmara dos
Deputados por essa iniciativa, ou seja, a absorção do olhar da saúde
na agenda política, na pauta política. Certamente, não existe outro
caminho para a solução da violência, senão a construção de pactos
sociais conduzidos pelos fóruns legítimos, democráticos e delegados
por nossa população.

Não poderia deixar de ressaltar a relação e a ligação da violência,
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particularmente da violência urbana com a democracia. Nossa
violência tem um centro muito bem-definido no País, que são as
grandes cidades, que se avolumaram muito nos últimos 50 anos.

Cumpre lembrar que a população rural brasileira, hoje, inferior a 40
milhões de pessoas, é exatamente igual, em termos numéricos, à
população que o País tinha no ano de 1940, chegando ao ano de
1950. Todo o crescimento populacional brasileiro, nos últimos 60
anos, concentrou-se nas grandes cidades, particularmente, nas
décadas de 60, 70 e uma parte da década de 80, em que nosso País
não podia eleger os seus Prefeitos. O comando político dos grandes
municípios, aqueles que recebiam milhares de pessoas, não tinham a
possibilidade da participação política de forma democrática.

Minha cidade, Goiânia, quando do golpe militar, em 1964, tinha em
torno de 200 mil habitantes. Quando foi realizada a primeira eleição
para Prefeito, pós-golpe, nossa cidade já contava com 800 mil
pessoas, quatro vezes mais do que quando houve a interrupção
democrática dos laços de construção dos caminhos da cidadania.

A solução para a violência em nosso País, na nossa forma de ver,
passa necessariamente pela reconstrução da cidadania e dos canais
democráticos. Dessa maneira, a presença, a participação e a
liderança do Conselho Nacional de Saúde cumpre um papel
extraordinário nesse processo.

Nossos cumprimentos aos organizadores, aos participantes e o
sincero desejo de que os resultados deste ciclo de debates possam
efetivamente colocar a violência, o olhar e a busca de solução,
particularmente, o olhar da saúde na agenda política nacional. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado José Augusto
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Antônio Júlio; Srs. Deputados; Srs. Secretários;
demais autoridades componentes da Mesa; representantes de
associações, médicos, senhoras e senhores, é grande a alegria de
estar participando deste encontro, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa de São Paulo, o Deputado Walter Feldman,
que é médico como eu.

Um ato dessa magnitude tem de ser exaltado. A estatística
apresenta-nos números cada vez mais alarmantes de incidência de
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atos violentos nas grandes cidades. Vamos, agora, enfocá-la do
ponto de vista da saúde pública. O crescimento da violência é
perfeitamente sentido pelos nossos serviços de saúde, prontos-
socorros, pelas Secretarias de Saúde. O custo e as dificuldades que
isso traz ao SUS para responder a outras demandas são
inimagináveis. A violência urbana representa, em dados preliminares,
8% dos custos das internações, e isso é muito.

São numerosas as causas da violência nos grandes centros
urbanos. Uma delas é o processo migratório. O Brasil de hoje não é o
mesmo de 40 anos atrás. O crescimento populacional urbano tem sido
significativo: 82% da população brasileira estão nas grandes cidades,
e a maioria dos que vieram do interior trouxeram, na sua viagem, a
desintegração de seus laços culturais, de seus hábitos, da estrutura
familiar que lhes dava garantia e equilíbrio, da possibilidade de
produzir seu alimento e sua subsistência, da sua independência e da
sua "liberdade". Provavelmente, essa é a grande causa do problema
em torno do qual estamos aqui reunidos.

Se nos aprofundarmos nos números, veremos indicadores
alarmantes. O mundo inteiro rendeu-se ao atentado do dia 11 de
setembro nos Estados Unidos. Ora, o Brasil vive isso todo mês.
Temos 9 mil mortos a cada 30 dias, muito mais que o número de
vítimas no episódio que comoveu o mundo.

O Estado de São Paulo é responsável por 40% dos casos de
violência urbana. E um dado mais grave ainda: 60% desse total são
jovens, e, entre eles, 92% são homens. Nossa juventude entre 14 e 27
anos está sendo ceifada.

Estamos perdendo uma geração inteira. Esse é o retrato do nosso
País. Venho aqui com uma alegria muito grande, porque essa questão
sempre foi muito marcante. Como técnico da saúde e como político,
sempre me preocupei muito com isso. Nenhum governo,
independentemente de sigla partidária, será capaz de resolver essa
situação se nós, os mais interessados, os que militam na área da
saúde, os médicos, a população que viveu essa angústia e a
impossibilidade de respostas, que sofreu por ter sido vítima dessa
estatística que estamos levantando, não continuarmos gritando.
Teremos de continuar fazendo seminários como este, porque só nos
conduziremos para enfrentar essa situação quando o Presidente da
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República, os Governadores e os Prefeitos compreenderem que
esses dados têm de ser um referencial epidemiológico e que suas
atitudes governamentais têm de estar voltadas para essa estatística,
de tal forma que a diminuição desses níveis nos permita avaliar que
estamos no caminho certo.

Não podemos mais admitir um Presidente, um Governador, um
Prefeito que não tenha a dimensão do que significa essa
epidemiologia social. E para que isso seja possível, para que nossos
prontos-socorros sejam aliviados, para que nossas famílias sejam
atendidas, para que esses índices comecem a diminuir e para que
possamos diminuir um pouco as grades de nossas casas,
precisaremos investir na educação, na descentralização do nosso
modelo produtivo, para que o homem permaneça no campo ou para
que para lá possa voltar, até porque a perspectiva é cada dia pior.
Existe uma estatística que avalia o crescimento e a atividade
econômica no País e que aponta que, em alguns anos, as áreas
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro concentrarão de
25% a 30% da população do Brasil.

Se pensarmos sobre o que significa essa violência dupla, a violência
das agressões, dos acidentes, da desagregação, da falta de emprego,
da desescolarização, da desestruturação familiar, se pensarmos sobre
isso com a grandeza que representa, provavelmente sairemos daqui
mais empenhados do que os que sentiram que a AIDS era um
problema de saúde pública que devia ser combatido, mais
empenhados do que os que acharam que o álcool também deveria ser
combatido. Esse mal é muito maior do que outras patologias, do que
os acidentes de trabalho e outros problemas.

Trago o pensamento daquela Assembléia Legislativa e de meus
companheiros, na certeza de que essa iniciativa tem de ser
reproduzida com muito mais elementos, com os seres deste País que
são capazes de estar na política pensando, decidindo, governando,
falando, propondo às Assembléias, às Câmaras e à sociedade. No dia
em que envolvermos todo esse conjunto, em que todo governante
tiver clareza quanto a esses dados e começar a governar
acompanhando as estatísticas, provavelmente encontraremos o
caminho de volta que percorremos até agora.

Agradeço a paciência de vocês e digo da minha satisfação, como
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parlamentar do Estado de São Paulo, de estar em Belo Horizonte,
nesta reunião dos Estados da Região Sudeste, para pensarmos a
saída para o nosso País, para o nosso povo. Obrigado.

Palavras do Deputado Edson Rezende
Na pessoa do Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, eu e

o Deputado Adelmo Carneiro Leão cumprimentamos os demais
membros da Mesa, autoridades, senhores e senhoras presentes. Que
este seminário seja muito frutífero para todos nós.

Eu e o Deputado Adelmo Carneiro Leão tomamos essa iniciativa a
pedido da Deputada Federal Maria do Carmo Lara. Segundo ela, no
ano passado houve um encontro nacional, por iniciativa da Comissão
de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, em conjunto
com o Conselho Nacional de Saúde, o qual discutiu o problema da
violência urbana e saúde. Disse-nos que queria fazer isso aqui em
Minas Gerais, por consenso até da Região Sudeste. Então, na
verdade, este é um encontro regional, reunindo os Estados do
Sudeste para discutir esse tema tão precioso.

Em 1999 fui Presidente da Comissão de Saúde, e discutimos lá que
o próximo milênio seria o milênio da epidemia do trauma e que,
portanto, teríamos de debruçar-nos sobre essa questão, que já estava
pungente, mas que iria aumentar ainda mais nos anos seguintes.

Em 2001 fui Presidente da Comissão de Direitos Humanos e tive a
oportunidade de mergulhar na questão da violência urbana. Uma
violência que degrada o homem no momento em que comete o crime
e que o degrada mais ainda quando está preso. Acompanhamos o
noticiário dos finais de semana, que revelava o número de mortes e
homicídios na Grande BH, em Belo Horizonte, em São Paulo e em
outras grandes Capitais do Pais. Foi o momento de vermos os
institutos médico-legais lotados de corpos nos finais de semana e de
ouvirmos todas as quartas-feiras, ás 9h30min, na nossa Comissão de
Direitos Humanos, as denúncias de violências, de mortes, de lesões
corporais, psíquicas, enfim, todo este contexto que traz a violência
urbana para a sociedade, destruindo famílias, destruindo homens,
mulheres e crianças.

O que se coloca para nós hoje é uma questão fundamental. A
escalada da violência não tem sido tomada pelos Governos, em
especial, como um problema grave que deveria ser avaliado. O ano de
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2001 foi um ano em que a Comissão de Direitos Humanos
discutiu intensamente a questão da violência, da criminalidade, do
sistema prisional, que hoje está degradado. Apesar de falarmos,
discutirmos e colocarmos os números, tivemos muito poucas
respostas do Estado a esse respeito. Como se os ouvidos estivessem
moucos para as nossas denúncias, aos números que colocamos.

Em 21/12/2001, apresentamos o diagnóstico do sistema prisional,
demonstrando que os números eram claros e que a nossa juventude
estava presa. Na verdade, a nossa juventude é a vitima de todo esse
processo da violência urbana, não é só do problema da criminalidade,
mas também do trânsito e do trabalho.

Nossa juventude, senhoras e senhores, está morta, em seus finais
de semana, e está presa. Se visitarmos as cadeias públicas, estes
calabouços medievais, ali veremos jovens de 18 a 25 anos; raramente
encontraremos alguém de 40 a 50 anos. Quando nossos jovens não
morrem nos finais de semana, vítimas do tráfico de drogas e de outras
ações violentas, estão presos.

Então, hoje vamos tratar, na verdade, da nossa juventude, da razão
desse estado de coisas e do porquê de esta sociedade produzir esse
problema da violência. E, para além da questão das causas da
violência, como a miséria, o desemprego e a falta de uma educação
de melhor qualidade, temos de falar sobre o combate direto à
criminalidade. E aí não se coloca somente a questão do crime
organizado, mas também dos crimes comuns, pois não podemos
esquecer da quantidade de vítimas que esses crimes produzem
durante toda a semana e especialmente nos finais de semana. Mas é
o crime organizado, realmente, o grande vitimador, e a pergunta que
se faz é se o estado está instrumentalizado para combater o crime
organizado ou não.

A violência no trânsito também é uma questão importante. Como
nos tem sido colocada, por exemplo, a questão da educação para o
trânsito? Será que tem sido por ações pontuais de alguns municípios
ou tem sido um programa de governo, do Estado e dos municípios em
conjunto? E a repressão àquele que, responsável pela violência no
trânsito, faz a vítima? Como tem sido visto tudo isso: em uma ponta, a
questão da educação para o trânsito; da outra, a questão da
repressão àqueles violentos que, especialmente nos finais de semana,
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alcoolizados, aí estão produzindo inúmeras vítimas?

Da mesma forma, temos de prestar atenção à questão do trabalho.
Para fornecer-lhes um dado de Minas Gerais, o maior vitimador de
trabalhadores no Estado são as mineradoras, que estão, às vezes
subterrâneas, produzindo suas vítimas. Só conseguimos ter esse
conhecimento quando, na CPI da Mineração Morro Velho, pudemos
trazer à tona que os maiores índices de vítimas não são da construção
civil, como pensávamos, mas das mineradoras. E Minas Gerais, com
50% das mineradoras do País - cerca de 4 mil a 6 mil -, tem de refletir
sobre isso e discutir sobre a questão de violência e saúde no trabalho.

Por fim, queria dizer das conseqüências à saúde. Como estão os
prontos-socorros nos finais de semana? Como está o IML, que hoje
não tem condições de atender adequadamente? Se forem lá, vão cair
para trás, porque as condições são ruins, péssimas, dramáticas.
Queria dizer também das lesões corporais e psíquicas que ficam por
toda a vida, que nunca deixam aquele ser humano e sua família e do
custo, dos bilhões que são gastos com isso - e o noticiário tem sido
farto a esse respeito..

Então, o que se coloca hoje é um tema que envolve, no mínimo,
órgãos de duas áreas: aqueles que trabalham com segurança pública
e os que trabalham com saúde. A segurança pública tem tudo a ver
com saúde, não somente por seu custo, mas também pelas lesões,
muitas vezes indeléveis, que ficam para a sociedade, a família e o
próprio paciente.

Para terminar, quero dizer que esta não é uma ação exclusiva de um
segmento do Estado brasileiro. Não; nela estão envolvidos os três
segmentos do Governo. O Governo Federal tem de ter a sua
participação, mas tem faltado a essa responsabilidade e tem fechado
os olhos para a questão da segurança pública e da saúde. Também é
preciso que os Governos dos Estados assumam para si a
responsabilidade de ter claro o diagnóstico de que a violência mata
milhões e milhões de cidadãos. E não é só colocar no orçamento;
deve-se assumir de fato esse diagnóstico. Não adianta tapar o sol
com a peneira e dizer que Minas Gerais é um paraíso onde não há
violência. Isso não é verdade; nas grandes, nas médias e mesmo nas
pequenas cidades do Estado, a violência vem crescendo cada vez
mais.
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Mas as soluções não dependem só da ação do Governo

Federal, do Governo Estadual e dos Governos Municipais, mas,
principalmente, desta que está acontecendo aqui: da ação do Governo
e da sociedade.

E este conjunto de forças que poderá mudar a situação colocada e
dar novo ar de esperança, uma luz no final do túnel para todos nós.
Queremos paz. Mas paz se faz com justiça e com a participação de
todos os cidadãos. Que este seminário seja tão rico como a
esperança que temos neste início. Muito obrigado. Bom seminário a
todos.

Composição da Mesa para o Segundo Painel
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa, para o 2°

Painel, os Exmos. Srs. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário
de Estado da Saúde, representando o Governador do Estado, Dr.
Itamar Franco; Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Deputado
José Augusto, Deputado Estadual pela Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo; José da Silva Guedes, Secretário de Estado da
Saúde de São Paulo; Deputado Cristiano Canêdo, Presidente da
Comissão de Saúde desta Casa; Milton Flávio Latenschlager,
professor da Faculdade de Medicina da (JNESP - Botucatu; Elias
Jorge, professor da UFMG; Edson Ribeiro do Carmo, Secretário de
Estado de Segurança Pública do Espírito Santo; e Maria da Natividade
Gomes Teixeira, representante dos trabalhadores no Conselho
Nacional de Saúde.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - A Presidência

registra a presença, em Plenário, do Dr. Evilásio, Secretário de Saúde
do Município de Belo Horizonte; da ex-Deputada Maria Tereza Lara;
do Dr. Manoel Conegundes, Secretário Adjunto de Direitos Humanos;
e das entidades presentes.

Palavras da Deputada Maria do Carmo Lara
Bom-dia a todos os componentes da Mesa, aos Secretários de

Saúde da Região Sudeste, aos nossos debatedores e ao Deputado
Edson Rezende, autor, juntamente com o Deputado Adelmo Carneiro
Leão, do requerimento que possibilitou este encontro.

Quero usar a palavra para agradecer à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e ao seu Presidente, Deputado Antônio Júlio, porque,
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quando o procuramos para ser o nosso parceiro na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e do Conselho Nacional de Saúde aqui em
Minas, a fim de sediar o seminário da Região Sudeste, ele, de pronto,
se colocou à disposição, chamou o Juscelino e toda a sua equipe,
nesse trabalho junto ao companheiro Almir, representando o meu
mandato e através também da assessoria, chamou várias entidades
de todos os Estados, principalmente de Minas, os Conselhos
Estaduais de Saúde, fez contatos com as secretarias estaduais, com
as Assembléias Estaduais. Todas elas e todos esses conselhos se
colocaram à disposição. Uns atuaram mais, outros menos, reuniram-
se e debateram o formato deste seminário.

O sucesso deste encontro já está identificado pela participação das
pessoas que aqui estão. Qualquer evento só obtém sucesso quando
há participantes. A participação das pessoas aqui já se deve à
maneira pela qual foi feito o seminário, com debates com as
entidades, com os Governos Estaduais, com a representação do
Governo Federal, com a participação de entidades de governos
municipais, de Vereadores.

Já foi lembrado na abertura, mas queria salientar a importância
deste momento para que todos nós, que, além de estarmos ocupando
cargo público, somos responsáveis  por debater essa questão que está
acontecendo na atual conjuntura. E importante que toda a população
some esforços para que achemos saídas e resolvamos essa séria
questão que hoje está inserida em nosso dia-a-dia.

Já foi dito que talvez há 20 anos a violência não fosse uma questão
séria. Por que foi estabelecida essa discussão? Porque a Comissão
de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados trata da
questão urbana, e hoje não é possível falar dos centros urbanos sem
pensar nessa questão. Anteriormente, as pesquisas colocavam como
maior problema do País o desemprego; hoje, a violência ganha do
desemprego nas enquetes.

Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos e o apoio da
Assembléia Legislativa à nossa parceria com o Conselho Nacional de
Saúde e dizer que, com certeza, a Região Sudeste dará sua
contribuição para esse debate, em conjunto com as outras reuniões
que ocorrerão a partir do final da semana que vem. Agradeço a cada
Secretário da Saúde dos Estados presentes e digo que a contribuição
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de V. Exas. neste debate será importante para que a Região
Sudeste possa somar-se, em nível nacional, nessa questão da
violência, não aumentando-a, mas trazendo sugestões para que a
diminuamos e possamos viver com tranqüilidade. Muito obrigada.

Palavras do Sr. José da Silva Guedes
Bom-dia a todos. E uma enorme satisfação estar hoje neste

seminário. Queria cumprimentar, primeiramente, os Promotores da
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e o
Conselho Nacional de Saúde.

Sem dúvida, o tema violência urbana domina hoje a nossa vida
social. E a preocupação maior do Governo e da população nos últimos
anos. Tendo múltiplas e complexas causas, de difícil análise, ele
propicia com muita freqüência entendimentos equivocados e
exploração política. E certamente a campanha eleitoral que já está em
marcha trará inúmeros exemplos dessa exploração política, porque há
pessoas interessadas muito mais em explorar o fato da violência do
que em queimar pestanas para que possamos encontrar soluções no
conjunto da sociedade.

Se estamos falando de uma epidemia, se estamos falando de um
problema social fundamental, estamos falando de alguma coisa que
mobiliza a sociedade inteira e que encontrará suas causas em ação
de governo, em ação de grupos organizados e em ação ou
desestruturação da nossa própria rede social, da malha social e da
nossa família. Este seminário regional e outros que devem acontecer
envolvendo governos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário,
envolvendo universidades, sindicatos, sociedade civil organizada, são
fundamentais, porque resolver esse problema requer certamente um
envolvimento do conjunto da sociedade. Quando se fala em violência
urbana, estamos falando, certamente, de uma coisa muito complexa
que inclui, pelo menos, violência doméstica, violência institucional,
violência no trabalho, violência nas ruas e violência criminal, o crime
que está por aí organizado.

Tentando situar isso dentro da área da saúde, gostaria de falar
rapidamente sobre: impacto na saúde, a saúde como fator de
violência e a contribuição da saúde para que possamos enfrentar o
problema social maior, já que estamos neste seminário buscando não
somente entender causas, mas também, certamente, trocar
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experiências, para pensar em encaminhamento de soluções.

O impacto da violência pública na saúde pode ser avaliado de
diferentes maneiras. Já foram apresentados aqui vários dados. Ele
pode ser avaliado pelo consumo maciço dos nossos recursos de
assistência pré-hospitalar - o nosso sistema de resgate está todo
montado em cima disso, para fazer esse atendimento -; pela
saturação dos serviços de emergência, especialmente os serviços
cirúrgicos; pelo grande número de internações hospitalares
decorrentes de todas essas violências; pelo acúmulo de casos de
violência sexual no serviço de atendimento ginecológico de urgência;
pela interferência da violência sobre o funcionamento de serviços de
saúde localizados na periferia das cidades; e pela interferência da
violência, que, muitas vezes, impede a atuação de equipes do Saúde
da Família que estão trabalhando nas áreas mais periféricas das
cidades.

Podemos também analisar isso sob o ponto de vista da mortalidade.
Em São Paulo, o conjunto das causas externas - de vez em quando,
as pessoas, desavisadamente ou com má intenção, confundem
quando se fala em conjunto das causas e em conjunto das mortes
decorrentes dos crimes - engloba todos os nossos acidentes e
violências e ocupa o 20 lugar no Estado de São Paulo, desde 1995.
Quando olhamos o grupo de 5 a 39 anos de idade, vemos que o
conjunto de causas externas ocupa o 1° lugar. Os próprios serviços de
saúde podem, com alguma freqüência, tornar-se parte ou contribuir
para esse quadro geral da violência. Todas as vezes em que eles se
esquecerem dos princípios fundamentais do respeito ao ser humano,
todas as vezes em que o serviço de saúde não fizer um acolhimento
adequado dos seus usuários, estará contribuindo realmente para a
violência.

No período de 1980 a 1989, tivemos no Brasil um crescimento de
26,9% das causas externas. Em um período de 20 anos, cresceu
praticamente em 27% o conjunto de mortes pelas chamadas causas
externas. Em São Paulo, isso cresceu 34%. Temos, na Capital, um
crescimento de 70% no mesmo período. Em 1999, temos não um
óbito por violência a cada hora, como aqui foi dito por uma pessoa que
me precedeu neste microfone; é um óbito pelo conjunto das causas
externas que ocorre a cada hora, na nossa cidade.
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Uma outra coisa são os custos, aos quais já se fez referência

aqui. Nas internações do SUS, 8% são consumidas com o
atendimento das chamadas causas externas. E claro que é preciso
somar a isso tudo aquilo que representa o gasto com dias parados,
todo o gasto com a Previdência, todo o resto, custos indiretos, que
certamente somam um fábula da qual não temos, aliás, a medida
adequada.

Se é verdade que o próprio serviço de saúde, dentro do que
chamamos de violência institucional, pode contribuir para a violência
geral, esses serviços estão dando uma grande contribuição para o
entendimento e combate da violência. Exemplo disso são as nossas
Unidades Comunitárias de Álcool e Droga, de São Paulo, criadas há
cerca de quatro anos, que deixam de fazer apenas o tratamento
clássico de seus pacientes viciados e consumidores de droga. Essas
unidades têm equipes que vão para dentro da comunidade a fim de
analisá-la, juntamente com as entidades da própria comunidade, para
saber que fatores existem nos diferentes locais que facilitam a
chegada dos nossos jovens ao consumo de álcool e droga, que
fatores há na comunidade que poderiam ser utilizados para evitar o
encaminhamento cada vez maior de jovens a essas unidades.
Temos equipes do Saúde da Família que, no seu dia-a-dia,

encontram em seu trabalho verdadeiros nichos de violência instalados
nas periferias de nossas cidades. Essas equipes, quando trabalham
adequadamente e se unem à comunidade, ajudam-na a organizar-se
para que conquiste equipamentos sociais e mantenha o
funcionamento deles, que são fundamentais para enfrentarmos
algumas das raízes que gerarão a violência na sociedade.

Com freqüência, programas desencadeados pela área de saúde e
pelo setor de segurança pública têm conseguido formar um elo
importante que atrai outras esferas do Governo, como educação, meio
ambiente, cultura, para que possamos ter programas que visem a
combater e prevenir a violência. Um bom exemplo é o Programa Bem-
me-Quer, que se volta para o atendimento da mulher que sofreu
violência sexual. Alguma coisa disso será tratada em outra mesa, mas
é bom lembrar que é uma violência maior fazer a mulher violentada
procurar uma delegacia, apontar o autor da violência e ter de ir a um
instituto médico-legal para fazer o exame de corpo de delito. Isso pode
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representar uma violência tão grande quanto a que sofreu. É
possível organizar isso, trazer os legistas para trabalhar dentro do
setor da saúde, ter um hospital onde a humanização desse
atendimento contribua para conhecer e estimular as pessoas a
denunciar esses fatos, para que nossos números realmente sejam
cada vez melhores.

O combate à violência urbana, cujas razões são múltiplas no
conjunto da sociedade, depende da distribuição de renda, do
desemprego, da maneira banalizada com que a nossa mídia trata o
assunto. E preciso que tenhamos mudanças sociais, uma série de
ações gerais na política do nosso País. Mas as diferentes causas que
levam à violência crescente se exteriorizam localmente. Em
determinadas áreas das nossas cidades, em áreas de exclusão social,
é preciso que tenhamos uma equipe governamental, que
freqüentemente é um equipamento de saúde e escolar, que podem
fazer uma ligação com o conjunto de outros equipamentos sociais,
envolvendo a comunidade para que haja uma resposta local. E nessas
áreas periféricas de exclusão social que se somam os diferentes
fatores provocadores de violência. Enquanto não se consegue mais
justiça social no País e desenvolvimento sustentável voltado para o
cidadão, é preciso haver envolvimento governamental junto à
sociedade, para que haja saídas emergenciais para a população.

O que se encontra nessas áreas - esse assunto será tratado por
outra Mesa - é a necessidade de oferecer à população chances de
participação, lazer, atividades esportivas, ou seja, uma série de
equipamentos sociais voltados para a periferia, os quais podem ser
instalados a partir de um trabalho conjunto entre o governo, a
população e entidades da sociedade, para que possamos fazer esse
enfrentamento.

Queria apenas chamar atenção para três aspectos. A repercussão
da violência em geral, em todos os seus componentes, na área da
saúde é extremamente grande e sobrecarrega o serviço. Com relação
ao próprio serviço de saúde, se não houver uma preocupação
fundamental de humanização do seu trabalho, pode ser um foco de
violência. Mas os serviços de saúde têm chance de dar a melhor
contribuição, principalmente no seu trabalho, em nível local e
periférico, integrando esse equipamento do Governo para dar
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combate à violência.

Espero que estes dois dias de debates realmente permitam troca de
experiência e maior esclarecimento levando o nosso Legislativo a
propostas importantes e o nosso Executivo a medidas mais efetivas.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira
Inicialmente, bom dia a todos. Saúdo em particular a Deputada

Maria do Carmo Lara, que, na área federal, é grande promotora
desses debates, particularmente do Seminário Nacional sobre
Violência Urbana e Segurança Pública; o Deputado Edson Rezende,
que dirige os trabalhos; o nosso Secretário de Estado de São Paulo,
Dr. José Guedes, que me precedeu, que tem apenas oito anos como
Secretário da Saúde. Lamentavelmente, o tempo o limitou, mas, nos
debates, caso cheguemos a ele antes de seu vôo de retorno a São
Paulo, poderá mostrar o grande conhecimento que tem neste setor.
Constitui, sem dúvida, uma liderança no Conselho Nacional de
Secretários da Saúde, que integro em Brasília. Cumprimento ainda o
Dr. Cardoso, Secretário da Saúde do Espírito Santo, o Cel. Edson,
Secretário dá Segurança Pública do Espírito Santo, então formando o
contexto do nosso Sudeste, o Promotor Milton, de Botucatu, o Prof.
Elias Jorge, da UFMG, a Sra. Maria Teixeira, que representa os
trabalhadores, os Conselheiros aqui presentes. Vejo muitas
fisionomias conhecidas, o que demonstra o atento acompanhamento
das coisas da saúde por esses Conselheiros. Saúdo também os
líderes sindicais e as organizações não governamentais presentes.

Lembraria que, daquela conjunção de esforços da Câmara dos
Deputados, do Conselho Nacional de Saúde e, agora, da Assembléia
Legislativa, estamos neste seminário regional, que dá continuação,
como vimos, ao seminário nacional sobre violência urbana. Está mais
do que dito que as políticas públicas, no caso, têm que ser
intersetoriais. A saúde entra em um contexto muito grande, porque
envolve a parte da justiça, da segurança, a violência criminal, a
educação. Deve-se atentar para o fato de que tudo passa por ela: o
embasamento da sociedade, a parte do lazer, porque quem tem
acesso a ele, em princípio, está fora da criminalidade.

Os órgãos de comunicação têm estimulado a violência, quando dão
ênfase a situações em que se comete algum crime. Há
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discriminações, migração, que conduzem às desigualdades
sociais odiosas no País. Há tráfico de armas, acidentes, de maneira
geral, não só os de trânsito, mas também os do trabalho - e aqui
temos a nossa Coordenadora Estadual do Trabalho, Dr. Jandira, da
parte de saúde do trabalhador. Não podemos planejar sem que
tenhamos informações.

Finalmente, em todo o contexto, há a comunidade. Se ela não se
agitar e fizer sua parte, os órgãos públicos não vão dar solução a esse
problema que se faz crescente em todo o mundo e, em particular, no
nosso País.

Existe uma política nacional de redução de morbimortal idade por
acidentes e violências. Ela exige, em linhas gerais, para que se efetive
- o que colide com a crônica insuficiência de recursos na área da
saúde -, mediante o trabalho conjunto Estado-sociedade, a
capacitação do pessoal da nossa área de saúde e o desenvolvimento
do sistema de informações, de maneira a termos uma noção da
distribuição dos acidentes e de causas de violência e uma
caracterização mais detalhada de cada tipo de ocorrência - locais
mais freqüentes, etc. -, para que possamos planejar.

Agora, vamos entrar na área de saúde em Minas Gerais. Nossas
estatísticas são deficientes. Temos as estatísticas do Sistema de
Informações sobre Mortalidade - SIM -, com alguns dados tabelares
que depois poderei distribuir. Em grandes traços, para os nossos mais
ou menos 17 milhões de habitantes, temos anualmente 100 mil óbitos,
10 mil dos quais, ou seja, 10%, devidos a causas externas. Isso dá um
índice de 50 para cada 100 mil habitantes. Não tenho dados
comparativos com outros Estados, mas é de esperar que nossos
dados sejam "menos piores".

Com relação a acidentes de trânsito, no ano de 1999, causaram
cerca de 3 mil óbitos, o que nos dá um percentual de 3% do número
de óbitos no contexto do Estado. Temos que conduzir estratégias
visando à melhoria das informações não somente no campo federal,
mas também no estadual, o que já estamos fazendo.

Com relação a outros dados, aqueles obtidos por intermédio da
Secretaria da Segurança Pública, o tempo não vai me permitir
apresentá-los. Prefiro, em função da exigüidade de tempo, comentar
dados que constituem uma amostragem do nosso João XXIII, nosso
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principal pronto-socorro de âmbito estadual. No ano de 2001,
tivemos cerca de 15 mil pacientes originários de acidentes de trânsito;
9 mil, de agressões, envolvendo arma branca, arma de fogo e outras,
e 60 mil, de outros acidentes, o que não define muito e mostra a
fragilidade do nosso sistema de informações. Este seminário está
sendo muito bom para mim, porque acordei para esse aspecto.
Vamos, dentro do Estado, buscar tornar mais objetivas essas
informações. Em termos de estatística, elas são pouco confiáveis,
mas nos dão uma idéia.

Vejamos a parte relacionada a ações, que talvez constitua a que
desperta mais curiosidade. Estamos trabalhando no chamado Plano
Estadual de Urgência e Emergência. Esse plano envolve uma
sucessão de medidas. Começa pelo resgate, obviamente. Mas ainda
não temos uma definição de como vamos agir, se vamos usar o
sistema dito "norte-americano", em que temos na ambulância de
resgate paramédicos, ou se o sistema dito "francês", onde temos um
médico.

Discute-se muito o assunto, , e certamente conduziremos um
seminário para essa definição. E lógico que nacionalmente já deve
existir algum estudo a respeito que eu nem conheço. A participação
do Corpo de Bombeiros, no resgate, é desejável. Alguns Estados que
têm Corpos de Bombeiros instituídos desde o período imperial têm
essa tradição e trabalham com muita eficiência. No nosso caso, a
instituição é nova e ainda opera em número reduzido. E algo a pensar,
e, desde já, estimulamos aquelas cidades onde já temos unidades do
Corpo de Bombeiros a assumir o resgate. Normalmente, eles se
mostram muito responsáveis e muito eficientes.

Centrais de regulação - eis outra medida importante. Porque é
evidente que, uma vez resgatada a vítima de trauma ou violência, é
necessário conduzi-ia a uma unidade hospitalar. Então, essas centrais
de regulação estão em fase de instalação no Estado. Temos uma
unidade-piloto em Montes Claros e já temos a de Belo Horizonte, que
ainda não oferece todos os serviços próprios de uma central de
regulação, a saber: central de leitos, central de diagnóstico, central de
transplantes e por aí afora. E uma sucessão de providências em uma
verdadeira sala de comando que interage com as unidades de resgate
e com as unidades de assistência nos hospitais de pronto-socorro.
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Então, estamos caminhando, vagarosamente, nesse sentido. Já
temos recursos, os estudos estão feitos, o pessoal já está capacitado,
e estamos entrando na fase de implantação das centrais de
regulação.

Obviamente, o plano ainda envolve a seleção - e isso já foi feito - de
unidades hospitalares que possuam CTI I unidade de cuidados
intermediários e enfermarias. Essas unidades já estão selecionadas
em todo o Estado. Ainda temos algumas áreas de sombra.
Considerando nossa rede de estradas - o Estado de Minas é muito
"vascularizado" -, o número de acidentes, como vimos, é bastante
grande. Então, esse sistema tem que atentar para esse aspecto.

A capacitação de pessoal também é fundamental e, como disse, já a
efetuamos. E os centros de reabilitação seriam o último estágio nesse
contexto todo, com o resgate, o direcionamento dos acidentados para
as unidades hospitalares vocacionadas para isso e já selecionadas,
como dissemos, e o treinamento do pessoal, não somente para
pensar esses problemas, essas urgências, mas também para informar
convenientemente.

Chegamos a alguns pontos que foram levantados aqui nas
intervenções anteriores. O nosso Instituto Médico Legal constitui um
problema? Sim. Precisamos de um serviço de vigilância de óbitos na
área da saúde? Sim. Então, coloco que já estamos trabalhando, tanto
com recursos federais quanto estaduais, para a construção da nossa
central de vigilância de óbitos junto ao IML. Estamos na fase de
aproximação entre a Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria da
Saúde e o Município de Belo Horizonte para iniciar as obras ainda
este ano. Esse serviço de vigilância de óbitos vai nos servir, e muito,
quando houver epidemias. Sentimos essa necessidade. Não sei se
São Paulo já tem esse serviço; possivelmente, sim. Minas não tem;
Poucos Estados do País detêm uma central de vigilância de óbitos. E
uma pena que o Dr. Evilásio, Secretário Municipal, que aqui estava,
não tenha ficado para os debates. Poderíamos levar avante a
discussão de algumas idéias sobre essa central.

Concluo lembrando que a ação integrada, intersetorial, não só da
nossa Secretaria, mas de todas, é fundamental. Não foi dito aqui, mas
a educação também é muito importante. Vejam o que acontece
quando há um acidente em nosso País, em qualquer Estado: é uma
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multidão de curiosos, de observadores. Agora, olhem o que
aparece na televisão, particularmente naqueles países que
vivenciaram a guerra, que tinham defesa civil e que educaram sua
população convenientemente, ou que estão enfrentando situação de
guerrilha, como é o caso de Israel e área da Palestina. De pronto,
equipes, ou mesmo populares, atendem os feridos, porque eles
conhecem, desde os bancos escolares, aqueles procedimentos de
primeiros-socorros. Nós ficamos como curiosos. Não conhecemos
essas práticas. Somente em comunidades menores, como Forças
Armadas, Policias Militares, Corpos de Bombeiros e unidades de
saúde, é que observamos esse conhecimento, que devia ser de todos,
minimizando problemas que possam ocorrer em função do retardo de
socorro, só para citar um exemplo da necessidade de resolvermos
esses problemas de forma integrada.

A saúde não foge da sua parte de responsabilidade nesse setor.
Muito nos honra termos sido chamados aqui para tratar de violência e
saúde pública. Lembro-lhes, porém, que a nossa parcela de
participação é importante, mas tem de estar integrada a uma série de
outras. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Carlos José Cardoso
Bom dia. Quero agradecer e parabenizar a Assembléia Legislativa,

os Secretários de Estado presentes, da Segurança e da Saúde, e, em
particular, as entidades aqui presentes. Acho que a discussão sobre
segurança e saúde, sem a participação da sociedade civil, torna-se
ineficaz. Estou vendo aqui líderes comunitários, entidades civis,
organizações não governamentais; a todos, meus parabéns. Fico
muito feliz em saber que a sociedade civil ainda tem esperanças de
mudar esse quadro. Acho que o mais importante de tudo isso é a
presença dos senhores e senhoras.

Estou de acordo com todos os Secretários da Saúde e
parlamentares estaduais e federais que falaram sobre todas as
questões: a educação, o resgate. Não serei repetitivo, mas vou
enfocar três pontos principais em relação à violência urbana e à
saúde. O primeiro deles é o crime organizado.

O que tenho aprendido, até agora, é que o crime compensa. A prova
disso é que, por dados da ONU, o crime de drogas cresce 60% no
mundo todo, e 5% do PIB mundial está deslocado para as drogas.
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Atrás da droga vêm os armamentos, os delitos de pequeno porte.
E um problema mundial, pois a cocaína vem da Colômbia, a arma
vem de Israel, algumas drogas injetáveis vêm da Holanda, outras da
Suécia. Há um envolvimento mundial.

O Estado tem sido ineficaz em combater e encontrar as soluções
para isso. Vários crimes são resolvidos por denúncias: pelo sistema
Disque-Denúncia ou outras formas. O crime compensa porque tem
seguro. Hoje o tráfico de drogas tem seguro. E feita uma denúncia,
resgata-se uma quantidade de drogas, e esse traficante tem seguro,
ele é compensado por outro traficante. Mas tem solução.

Os órgãos estaduais estão deficientes, mas, se a sociedade se
envolver nesse processo, com certeza, surgirão soluções.

O sobrinho do Governador do Espírito Santo foi seqüestrado
recentemente. O Secretário da Segurança desse Estado, Cel. Edson
do Carmo, com sua inteligência e capacidade profissional, e de posse
da correta informação, conseguiu resgatar a vítima, prender todos os
seqüestradores, sem que ocorresse nenhuma morte. Mas esse foi um
caso heróico particular.

O crime organizado vai do jogo do bicho até o garoto que sobe o
morro e vai entregar a droga ao adolescente. Daí, vêm os assaltos
para comprar a droga, para fazer o transporte e também a agressão
física e emocional. O crime organizado tem de fazer parte do debate,
e sua solução, sair de nossas fronteiras e atingir o mundo. A
discussão que estamos iniciando nesta Casa aponta para essa
possibilidade.

Na Idade da Pedra, era poderoso o homem que tinha mais força,
aquele que atingia a cabeça do inimigo com instrumentos
rudimentares feitos de pedra ou de madeira. Na Primeira e na
Segunda Guerras, eram mais fortes as nações que possuíam mais
armamento. Hoje, a arma mais poderosa é a informação. Somente
com ela conseguiremos nos sobrepor às dificuldades, sobretudo à
violência.

O Estado tem muitos dados, mas pouca informação. Na Secretaria
da Saúde do Espírito Santo, tenho todos os dados que se possa
imaginar, mas pouca informação. As redes têm de estar interligadas,
os dados têm de se cruzar, para que as informações cheguem
rapidamente. Bem informados, estaremos nos adiantando ao crime e
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à violência. Como já disse, a solução do seqüestro do sobrinho do
Governador deu-se graças a informações precisas e eficazes. O
importante é que a informação esteja em todos os locais, para que
nos adiantemos ao crime, O Secretário da Saúde de Minas Gerais
referiu-se à questão dos óbitos. Estamos providenciando a instalação
das mesmas unidades no Espírito Santo.

A solução para a violência não é uma providência isolada. E uma
cadeia de ações, cujos elos têm de funcionar bem e igualmente:
educação, trabalho, prevenção e, até mesmo, resgate das vítimas da
violência.

O Secretário de São Paulo falou em humanização. Esse é o enfoque
principal de nossa administração na Secretaria da Saúde do Espírito
Santo. A pessoa que chega ao serviço de saúde, vitima de violência,
tem de ter seu problema físico resolvido, ser abrigada, cativada,
compreendida, bem tratada, reconfortada emocionalmente e
reintegrada socialmente, para que se torne um elemento a mais a
favor do Estado.

Nossa esperança de transformação da sociedade reside na
educação da juventude. A violência nasce na cabeça dos homens, e é
na cabeça dos homens que temos de começar a resolver o problema.

Hoje vivemos uma crise moral, que é do caráter, da formação de
cada um. O trabalho com jovens e crianças é fundamental. E na
cabeça deles que devem ser fomentados os atos humanitários, a
igualdade, a luta por direitos. Outra proposta de discussão é como
trabalharíamos isso, tanto com crianças quanto com jovens. Embora
esteja presente aqui uma grande parcela da sociedade, há uma
parcela muito maior não engajada no processo. Se a um traficante é
oferecida a opção de lavar um carro ou de criar uma atitude de
trabalho, e ele opta pelo crime, é da formação de cada um.

A educação é um ponto importante desse trabalho. No dia-a-dia,
todos temos muitas tarefas a cumprir. Este encontro me trouxe esta
reflexão. As Secretarias da Segurança Pública e da Educação estão
trabalhando conjuntamente na informação e na questão do resgate,
extremamente importante. No Brasil, se acontece um acidente, todo o
mundo pára para assistir, não por não se sensibilizar, mas por não
saber o que fazer. As escolas e a sociedade civil, aqui presentes, têm
uma participação importante nesse processo. Basicamente, eram
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estes os pontos principais que gostaria de abordar.

No Estado do Espírito Santo, a violência tem diminuído. O principal
enfoque do Governo é na segurança pública e na saúde. Temos
melhorado muito, principalmente na urgência e emergência, que têm a
ver com a violência urbana. Nossos hospitais de urgência e
emergência estão no "ranking" dos melhores do País. Temos investido
tanto no ser humano quanto na formação do profissional. Na
segurança, nossos índices não são os melhores do País, mas têm
sofrido drástica redução.

Enfatizando a questão social e a participação da sociedade civil,
deixo o abraço do Estado do Espírito Santo a todos os senhores.
Nosso desejo é que, durante o dia, nós nos envolvamos nos debates
mais profundamente e estejamos alertas para resolver nossos
problemas. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Milton Flávio Latenschlager
Bom-dia. Por meio da Sra. Maria do Carmo Lara, cumprimento os

componentes da Mesa. Antes, porém, abraço especialmente nosso
colega de São Paulo, o médico e Deputado José Augusto,
representando o Presidente e médico Walter Feldman. E um privilégio
participar de um seminário desta magnitude, em que procuramos fazer
um cruzamento nem sempre fácil entre a violência e a saúde. E
importante ressaltar que o momento de violência que vivemos, não
apenas nos Estados do Sudeste, como também em todo o País,
provavelmente não decorre de uma ação equivocada ou de inação
dos atuais governantes.

Os jovens que são vítimas da violência ou que a praticam
representam uma geração perdida, completamente abandonada e
desassistida por Governos que deveriam ter tido essa
responsabilidade há 10 ou 12 anos. Nós, que temos a
responsabilidade de governar São Paulo nos últimos anos, sentimo-
nos, apenas e tão-somente, responsáveis por uma juventude
marginalizada por governantes que priorizaram a locupletação e o
desvio do recurso público, em vez de educar as gerações que, na
idade adulta, penalizam e são penalizadas pela violência.

Falo agora como professor de Medicina, mas poderia falar como ex-
Diretor do Hospital das Clínicas, como ex-Secretário da Saúde, como
Deputado Estadual, como Presidente da Comissão de Saúde da
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Assembléia de São Paulo ou como Presidente da União
Parlamentar do MERCOSUL. O problema da violência não é exclusivo
nem dos nossos Estados, nem do nosso País, é exatamente igual nos
países da América Latina, que viveram a mesma fase, o mesmo
domínio do medo, no período ditatorial, que muitos já esqueceram.

Ao encarar a violência como epidemia, é muito importante termos a
preocupação de fazer um diagnóstico epidemiológico adequado.
Nesse sentido, o nosso Estado e os demais Estados que participam
deste seminário devemos dedicar uma grande atenção à violência,
como fazemos com as demais causas de doenças que, no passado,
eram objeto da nossa preocupação.

A violência não é exclusividade de nenhum dos nossos Poderes, é
uma preocupação que deve permear tanto o Executivo, que tem, mais
freqüentemente, sido associado à geração ou à não-solução do
problema da violência, quanto o Legislativo, até porque somos nós,
legisladores, que estabelecemos os percentuais e os valores por meio
da destinação orçamentária dos recursos que o Estado arrecada.
Acho que o Legislativo se acovardou, se apequenou e, muitas vezes,
se curvou a essas vontades, não destinando, de forma concreta e
apropriada, os recursos necessários para se fazer o combate à
exclusão, à violência e um atendimento adequado à saúde.

Da mesma maneira, não podemos excluir o Judiciário dessa
responsabilidade. Ao contrário, parece-me que aí está uma área muito
pouco vista, pouco valorizada, talvez a grande responsável, que é a
inação ou a protelação das decisões do Judiciário. Continuo achando
que a grande dificuldade que o nosso País vive não é na área do
Legislativo, nem do Executivo, mas do Judiciário. Há uma inação, uma
inadequação das nossas leis judiciárias, um Judiciário capenga, que é
incapaz, inclusive, de cumprir a ação ou a legislação que ainda hoje
resiste no nosso código judiciário.

Ficou muito claro que é impossível uma ação adequada nessa
questão da violência se não tivermos uma participação concreta das
Forças Armadas, porque são elas que têm a responsabilidade de
impedir a ação e o tráfico de armas no nosso País e, também, um
sistema de informação completo.

A participação da sociedade é fundamental, por meio das chamadas
organizações não governatmentais, mas, sobretudo, pela participação
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no controle da nossa sociedade e dos nossos governos. E esse
controle social se faz não apenas pela participação nos Conselhos
Municipais e Estaduais de Saúde, mas também nos conselhos de
unidade, uma ação que nem sempre tem sido valorizada. Exatamente
nessas unidades, que, muitas vezes, nos dificultam a atuação e, ao
mesmo tempo, a sociedade, em muitos momentos, desvaloriza,
quando, na verdade, a sua participação poderia fazer uma adequação
mais rápida da atuação dessas unidades no combate e na
minimização da violência. Essas dificuldades extrapolam esse controle
social. Deveríamos estar muito preocupados com a dificuldade que
temos enfrentado na composição das nossas equipes.

No Estado de São Paulo, particularmente na Capital, encontramos
dificuldade em recrutar profissionais da área de saúde que queiram
trabalhar nesses bolsões de violência. Esse é um problema tão sério
quanto a incapacidade ou a falta de qualificação das equipes
formadas, que, por despreparo ou por falta de uma atuação mais
consistente, acabam não tendo resultados eficientes nos locais onde
atuam.
Também acho fundamental, por conta da violência, que nos

preocupemos com a reformulação dos currículos das escolas médicas
e de todas as escolas de profissionais que atuam na área da saúde.
Nesse sentido, acho muito importante que trabalhemos para a
ampliação das equipes de saúde, que devem ser multidisciplinares. E,
se efetivamente pretendemos entender e combater a violência com
essas equipes - que podem ser, por exemplo, as do Programa de
Saúde da Família -, é muito importante a inclusão, embora tenha sido
pouco valorizada, de assistentes sociais nas equipes, que possam
entender o que está acontecendo na comunidade onde as equipes
pretendem atuar.

Insisto em dizer que esses programas que nossos Governos
praticam e propõem precisam ser integrados. Particularmente, tenho
defendido há muito tempo que um fator de integração, até levando em
conta a epidemiologia da violência - que vitima especialmente jovens
entre 14 e 29 anos -, poderia ser a inclusão, na coordenação dessas
ações, das chamadas secretarias da juventude, que foram
implantadas em São Paulo ainda recentemente, no Governo Mário
Covas, por sugestão do Presidente da Assembléia de São Paulo,
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Walter Feidman, e deste parlamentar, ao tempo em que
ocupávamos nossa cadeira naquela Casa.

Em nosso entendimento, diferentemente do que temos ouvido, a
resposta adequada não se faz pela destinação cada vez mais
crescente de recursos para o tratamento dos efeitos daquilo que
pretendemos evitar. Acho que podemos até destinar mais verbas aos
setores da segurança, mas prefiro que continuemos acreditando que o
que precisamos é de mais educação: educação no trânsito, educação
na escola, mas, sobretudo, de propostas educacionais que sejam
voltadas para a qualificação de nossos jovens, que ainda não
chegaram ao primeiro emprego, e para a requalificação dos mais
idosos, que, tendo experiência e sabedoria, persistem marginalizados
pela nossa sociedade.

Outro aspecto que me parece importante é que cobremos um pouco
mais de coerência, não no discurso, que é fácil de ser construído, mas
na prática dos políticos e dos partidos. Ainda recentemente, vimos, em
São Paulo, uma prefeita de um partido que, ao longo da vida, sempre
criticou aqueles que não investiam em educação ter, como primeira
atitude, a premiação daqueles que não foram contratados - sobretudo,
tiveram a preocupação que nem os menos democráticos e os mais
reacionários tiveram no passado: tivemos, em São Paulo, uma
redução da verba da educação de 30% para 25%, a pretexto do
atendimento das chamadas áreas sociais.

Não faço campanha aqui, até porque não tenho nenhum voto em
Minas Gerais, mas quero concluir dizendo que acho muito importante
que os parlamentares que se dizem preocupados com a saúde dêem
a seu mandato uma conformação de atuação condizente com o
discurso. Nesse sentido, queria dizer aos senhores que toda a minha
atuação como parlamentar, professor e Secretário tem sido na busca
desses objetivos.

Quero ressaltar que, entre várias das atitudes e leis que
apresentamos em São Paulo, temos o programa de vacinação do
idoso, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o programa de
combate ao uso de drogas e entorpecentes, a descentralização dos
serviços do INSPI, a destinação do remédio popular a preço de custo
às populações idosas, o atendimento didático e pedagógico a crianças
internadas com doenças crônicas em hospitais públicos e, finalmente,
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dois projetos ainda não votados: voluntariado para o idoso e o
selo de imprensa 'Amiga do Estado de São Paulo" àquelas empresas
que efetivamente tiverem comprometimento com programas sociais
que venham a ser implantados pelas várias Secretarias do nosso
Estado e do nosso Governo.

Palavras do Sr. Elias Jorge
Bom-dia a todos. Quero cumprimentar o Sr. Evaristo, militante

histórico das questões sociais, e saudara plenário e a Mesa.
Fiz uma retrospectiva das intervenções que me antecederam,

destacando o que achei mais relevante em cada uma delas. O
Deputado Antônio Júlio falou sobre a importância da vinculação do
Estado à sociedade; o Furlan, sobre a inversão uma inversão
perversa, em que a população está prisioneira, e o bandido está solto.
O José Augusto fez referência a um problema fundamental, o
problema da migração e da ruptura com as raízes culturais das
pessoas e o desarranjo que essas pessoas têm nos grandes centros.
O Rassi comentou a questão da concentração urbana e a
necessidade de colocar a saúde na agenda nacional. O Guedes tratou
do tópico prevenir e combater, mas chamou a atenção para o custo
econômico da violência, O Carlos Patrício falou da crônica
insuficiência de recursos da saúde, e o Edson tocou no tema de que
saúde é direito humano fundamental. E direito à vida, evidentemente
precisa ter um tratamento privilegiado. O Carlos falou do crime
organizado como fator globalizado e da importância da informação e
da articulação do Estado com a sociedade civil para encontrar
alternativas; o Milton, sobre uma geração perdida e o desvio de
recursos de outros Governos.

Todos tocaram, de uma forma ou outra, na necessidade de
recursos, e vou conduzir a minha intervenção com duas preliminares.
A primeira é que recebi um telefonema de um grande jornal nacional.
Não estava, e a minha filha caçula atendeu à jornalista, que queria me
entrevistar sobre este debate.

Minha filha disse que eu era formado em Matemática, e a jornalista
perguntou o que eu iria fazer no debate. Minha filha disse que eu iria
participar porque era um cidadão. Não poderia causar espanto algum
um matemático, um engenheiro, um físico ou químico discutir
violência, sobretudo violência urbana. Espanta-me que a imprensa
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tenha se assustado com o fato de um matemático discutir
violência. Achei ótima a reação da minha filha. Ela ficou injuriada com
a abordagem da jornalista.

Na segunda preliminar, refiro-me ao filósofo mineiro que também
jogou futebol: o Dadá, Peito de Aço. Na década de 80, ele disse que
não queria saber de problemática, estava interessado na
solucionática.

O Dadá e a Camila serão brindados na abordagem que tentarei
fazer, mostrando o que entendo como hipótese de abordagem do
ponto de vista do controle social e como tratar essa questão.

Aliás, fazendo uma tabelinha de matemática, destaquei algumas
hipóteses de abordagem. Poderia tratar da violência do indivíduo
contra o indivíduo, que é mais explícita, mais corriqueira. O Guedes
também chamou a atenção para isso, e essa violência se dá no lar,
entre homem e mulher, pai e filho; na escola, na empresa, na rua. E
um corte de violência que poderíamos fazer.

Usando uma tabelinha lógica criada pelos gregos, uma outra é a
violência do indivíduo "versus" o Estado. Por exemplo, Lalau, o Luis
Estêvão, o butim das coisas públicas, a apropriação privada do
patrimônio público, da "res" pública para benefício próprio. Estamos
vendo os dossiês que estão surgindo na campanha, mas não é só
nela. Essa é uma forma de violência enorme.

Há uma terceira violência, que é a de Estado contra Estado, por
exemplo, os países centrais "versus" os periféricos; a violência dos
Estados Unidos contra toda a América Latina e contra o mundo inteiro,
na verdade; as barreiras comerciais, a barreira do aço, a não-
assinatura do Protocolo de Kyoto de ecologia e uma série de outras
formas de manifestação brutais e violentas de Estados contra
Estados. Mas não é só dos países centrais. Temos a violência da
União contra Estados e a de Estados contra municípios, quer dizer, é
violência no sentido da forma da relação. Esta seria uma outra
abordagem que poderia ser feita.

Finalmente, na divisão lógica das quatro hipóteses, a quarta é a
violência do Estado contra o indivíduo. Um dos marcos dessa
violência, por exemplo, é o comportamento do INSS em relação a
seus segurados. Não estou falando do valor da aposentadoria, mas,
por exemplo, quando um aposentado entra com uma reclamatória na
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justiça, o Procurador do INSS, que é pago com recursos da
contribuição do segurado, atua contra este, não age em defesa do
corpo que o compõe. A Maria, que foi Presidente da ACOBATO(?),
não está presente, e é comum, quando se chega à decisão final da
justiça, acontecer como o Milton contou. Tivemos um caso em Minas
de dez querelantes, e, quando se chegou à decisão final da justiça,
sete estavam mortos. Não considero isso uma violência trivial, é uma
violência bárbara do Estado contra o indivíduo.

As políticas econômicas que levam ao desemprego: embora hoje a
violência esteja mais preocupante do que o desemprego, não há
violência maior para o cidadão que estar desempregado, porque
desencadeia todo o resto. Uma política econômica inadequada
comete esse tipo de violência do Estado contra o cidadão. O
tratamento equivocado - na escola, no posto de saúde, na repartição
pública -, o desprezo à população por aquele que sustenta o serviço é
uma outra forma de violência do Estado sobre o cidadão.

Mas vou falar de uma outra, que destaquei como a mãe de todas as
violências. Na época da Guerra do Golfo, Sadam dizia que haveria um
dia a mãe de todas as batalhas, todos ouviram isso. E vou tratar do
que chamo de a mãe de todas as violências, analisando o contexto
brasileiro. Nesse sentido, destaco algo que perpassou a fala de todos
que me antecederam, que é a questão orçamentária, o tratamento
orçamentário. E importante que analisemos e vejamos, no quadro dos
privilégios entre as políticas públicas, o que não se investiu na
educação, na requalificação, porque há uma escolha, que foi política e
está sendo mantida, que é eleger uma política pública como prioritária.
Todas as demais políticas operam em caráter secundário. E como se
uma política pública fosse a imperatriz, e as demais, bobos da corte.

Que política pública imperatriz é essa? E a política da estabilidade
da moeda. Essa foi a escolha feita a partir de 1994, de 1995. Como
isso se expressa claramente? Isso se expressa claramente por meio
do orçamento público, em que há a última instância da expressão da
vontade política daquele que tem a gerência da coisa pública, aquele
que foi eleito sob mandato para gerir a coisa pública.
Trouxe alguns dados. Eles não são novos, porque foram

apresentados no Fórum Social Mundial, em janeiro, em Porto Alegre,
mas estão absolutamente atualizados do ponto de vista da reflexão
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que precisamos fazer sobre esse estado de violência
desencadeador de todas as outras violências. Não resolvendo essa
preliminar, nenhuma das alternativas ou "solucionáticas" daqui
extraídas e de outros seminários sobre outras políticas públicas
poderá ser conduzida. Deixarei depois uma cópia desta tabelinha que
trouxe com a organização da Mesa. Na verdade, ela também foi
apresentada no ano passado, nesta Assembléia, quando estávamos
fazendo a preparação do Fórum Social Mundial.

Na verdade, o que fizemos foi uma evolução analisando o
orçamento da União de 1995 para cá: quanto pesava a despesa de
pessoal no orçamento da União. Em 1995, a despesa era de
R$37.900.000.000,00. No ano de 2001, fechado, foram
R$65.000.000.000,00. Os juros em 1995 eram R$16.800.000.000,00.
Isso foi executado no orçamento da União. Em 2001,
R$52.800.000.000,00, ou seja, durante esses sete anos foram pagos
de juros R$224.000.000.000,00.

Peço 2 minutos para concluir, com uma proposta que trago para
reflexão.

Então, pagamos R$224.000.000.000,00 de juros e amortização da
dívida, nesses mesmos anos - coletamos sempre a informação que
sai publicada no "Diário Oficial da União", sobre execução do Governo
Federal R$180.000.000.000,00.

Então, até o dia 31/12/2001, no período do real - estou falando só de
orçamento em real, em preços correntes, sem correção nem nada -'
gastamos R$404.300.000.000,00 com encargos financeiros da União:
a junção de juros mais amortização da dívida. A suposição é: se
pagamos isso, melhoramos o nosso quadro, a nossa situação.
Acompanhem no "Diário Oficial" uma publicação que sairá - ela
também está disponível na Internet - sobre o primeiro quadrimestre
deste ano. Sairá no dia 31 de maio. A dívida consolidada da União
pulou de R$646.000.000.000,00 ( ... ). No dia 31 de dezembro, ela
fechou em R$998.000.000.000,00, tendo sido pagos juros e feita
amortização da dívida.

Essa dívida consolidada é toda dívida que é publicada. E claro que a
União tem créditos em relação aos Estados. Mas, por exemplo, Minas
Gerais está estrangulada, porque tem R$130.000.000,00 por mês de
( ... ). São Paulo deve estar estrangulado também, porque fez uma
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renegociação de R$60.000.000.000,00. Só do BANESPA foram
consumidos mais de R$30.000.000.000,00.

Farei só um paralelo e concluirei. Estamos vendo hoje um drama
político; a base do Governo rachou, e há um problema sério porque,
em cada semana de arrecadação da CPMF, o Governo deixa de
arrecadar R$360.000.000,00, aproximadamente. Ele está dizendo que
haverá problema para a saúde, etc.

De R$646.000.000.000,00 para R$998.000.000.000,00, em 24
meses, foi de R$352.000.000.000,00 o crescimento da divida
consolidada. Ora, isso significa que, em dois anos, a dívida
consolidada cresceu o correspondente a mil semanas de arrecadação
da CPMF, ou seja, 20 anos de arrecadação é o crescimento da dívida
nesses 2 anos.

Dado esse quadro, chamo a atenção para a maior violência de
todas, que está sendo cometida contra a sociedade. Se, no passado,
tivemos uma política econômica que nos confiscou a poupança, a
permanência dessa situação atual vai confiscar o nosso futuro.
Estamos com o futuro comprometido, hipotecado. Só há uma saída
para resolvermos os problemas da política social como um todo, seja
ela a violência urbana, a rural, a aérea, a terrestre: a ruptura com esse
quadro. Essa ruptura vai permitir que saiamos de um quadro que é um
círculo vicioso e degenerativo para entrarmos em um quadro de
regeneração, com a possibilidade de pensarmos um projeto de nação,
ou seja, transformar este País numa nação. Sem essa ruptura, tudo
que discutirmos será inviabilizado. Obrigado. Bom dia.

Palavras da Sra. Maria da Natividade Gomes Teixeira
Cumprimento as autoridades presentes na pessoa da Deputada

Federal Maria do Carmo Lara, cumprimento todos vocês em nome do
Conselho Nacional de Saúde, cumprimento os membros dos
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e a sociedade civil
organizada aqui presente. Vou relatar bem rapidamente, num primeiro
momento, o recado que trouxe em nome do Conselho. Falar após o
Prof. Elias e demais autoridades é algo muito difícil. Serei bem sucinta
e centrarei a minha fala em alguns pontos que consegui apreender -
não tão sistematicamente quanto o Prof. Elias Jorge - e que me
atingiram.

Inicialmente, fui incumbida pelo Conselheiro Noronha de dizer a
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todas as autoridades presentes, à Mesa e ao Plenário da
necessidade de discutirmos, ainda neste seminário, a Carta de
Brasília, porque ela nos trouxe muitas contribuições e soluções
importantes, que já poderiam estar sendo implementadas.

Fica aqui a sugestão para que neste seminário façamos a discussão
da Carta de Brasília. Destaquei que os pontos 15 e 16 trazem
aspectos importantes das falas aqui proferidas, principalmente no que
se refere à intersetorialidade. Começando por este ponto em que
todos os palestrantes se centram, vimos que o problema da violência
não pode ser resolvido a não ser com o esforço conjunto da
sociedade.

A Deputada Maria do Carmo disse que talvez a violência do passado
não tivesse aparecido muito ou não fosse tão grave como é agora.
Mas sabemos que a violência sempre foi grave e existiu de forma
oculta e pouco aparente, pelos motivos que a determinaram
historicamente. A escolha dos governantes do País sempre foi feita
pelas elites. Como raríssimas exceções, temos escolhas que foram
feitas pela sociedade. No decorrer da história, sempre tivemos
modelos agrários de latifúndio que expulsam o homem do campo e o
trazem para a periferia, motivo da fala de vários dos debatedores.

Esta é uma grande violência que ocorreu ao longo da história e
ainda ocorre. Precisamos, atendendo à Carta de Brasília, combatê-la
com um modelo de distribuição de terra, um modelo de distribuição
agrária que contemple os trabalhadores rurais e, conseqüentemente,
diminua a possibilidade de violência.

Terceiro, todo o mundo levantou a questão do modelo de gestão do
Estado. Ora, sabemos que todas as questões que perpassaram,
relativamente aos trabalhadores, a exclusão social e a distribuição de
orçamento - temos que o Prof. Elias não teve muito tempo para
abordar, mas acho interessante encontrar um momento para isso -,
todas essas questões têm a sua gênese no modelo de Estado
neoliberal. A Carta de Brasília recomenda que devemos intervir nesse
modelo de gestão de Estado. Então, sabemos que a violência existe e
tem causas que precisam ser combatidas.

Passando rapidamente pelas falas que me chamaram a atenção,
quero falar sobre os recursos humanos, nos pontos n os 15 e 16 da
Carta de Brasília. Todos falaram a respeito, especialmente o Dr. José
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da Silva Guedes, que disse que o acolhimento adequado contribui
para minimizar a violência. Sub-repticiamente, vimos que novamente a
culpa está sendo colocada nos trabalhadores.

Ora, quem faz o acolhimento no serviço são os trabalhadores.
Quanto às políticas públicas de recursos humanos para capacitar
trabalhadores, pela primeira vez, temos um conjunto de diretrizes que
foi aprovado na 11a Conferência e que agora está sendo elaborado
pela tripartite, diretrizes para a norma operacional básica de recursos
humanos, conseguidas num momento de contramão na história.
Quando temos as políticas liberais discutindo a flexibilização do
trabalho, a desregulamentação do trabalho, conseguimos o consenso
de fazer um pacto com a sociedade, com os gestores dos
trabalhadores, de fazermos no País uma política de recursos
humanos, por meio da norma operacional básica que se encontra em
vias de ser aprovada e encaminhada para as tripartites e bipartites.

Essa questão dos recursos humanos e da falta de acolhimento, um
problema grave na área de saúde, foi abordada por todos. Ora, a
violência traz conseqüências graves também para os trabalhadores da
área de saúde.

Esses trabalhadores estão diariamente convivendo com todas as
violências simbólicas, principalmente as mulheres, que são as maiores
vítimas porque, além de passarem por todas as formas de violência no
trabalho e no lar, ainda têm aquela relativa ao gênero, que nós,
mulheres, sabemos como nos atinge.

Com relação ao que foi apresentado sobre as equipes de saúde,
estas são uma necessidade. Um palestrante falou que a equipe do
Programa de Saúde da Família tem a oportunidade e a possibilidade
de melhor trabalhar essas questões porque tem um contato mais
direto com a comunidade. Todos nós estamos em contato direto com
a comunidade. Toda vez que a violência vitima qualquer um dos
cidadãos, atinge primeiro o trabalhador da área de saúde. Lá, vamos
passar por todos os sofrimentos e verificar que a violência que está
atingindo esse cidadão não é apenas a violência do trânsito, das
causas externas, do assassinato. A violência simbólica também está
por trás do resultado das políticas neoliberais.

A falta de emprego. Aqui foi apresentada uma série de idéias que
resolveriam o problema da violência. Alguns sugeriram a possibilidade
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de emprego. Criar postos de trabalho faz parte do combate à
violência. Está escrito na carta de Brasília. Não podemos duvidar de
que a grande maioria dos trabalhadores se encontra hoje sem a
possibilidade de sequer trabalhar. Essa é a pior violência, é não ter
trabalho, não ter a possibilidade de sustentar sua família. Nós,
trabalhadores, temos que nos aliar à sociedade, aos governantes, à
comunidade, no intuito de transformar esse sistema a que estamos
submetidos. Precisamos trabalhar para mudar o modelo de gestão do
Estado a fim de que todos nós tenhamos emprego.

A equipe tem que ser, segundo as normas constitucionais, completa.
Por quê? O usuário do SUS não é um cidadão pela metade, é um
cidadão completo. Um dos palestrantes pediu que profissionais do
serviço social fossem acrescidos às equipes. Precisamos transformar
esses programas em estratégias de atendimento ao usuário do SUS
como um ser biopsicossocial. Para isso, precisamos que as equipes
sejam multidisciplinares, não apenas com o assistente social, mas
também com médico, enfermeiro, dentista, psicólogo e todos os outros
que cuidam do bem-estar biopsicomental dos indivíduos.

O Or. José Carlos Cardoso falou que o crime compensa. O crime
compensa novamente para a elite dona do capital, que está se
locupletando à custa do sofrimento do povo brasileiro. O Prof. Elias
nos trouxe dados sobre orçamento, e eu gostaria de lembrar que, em
2001, houve R$23.900.000.000,00 só de encargos de financiamentos
da divida externa. Pagamos R$82.000.000.000,00 em 2000 e
R$107.000.000.000,00 em 2001. O crime compensa para quem vende
armas, para quem faz guerra, para quem possibilita os meios de a
violência grassar neste País.

Na fala do Dr. Milton Flávio, professor da USP, gostaria de destacar
sua colocação sobre os jovens da geração perdida de 10 a 12 anos.

Vocês se lembram do que aconteceu há 12 anos? Foi exatamente a
época em que o famigerado liberalismo se firmou neste País, no
Governo ColIor. Então, doutor, esses jovens da geração perdida são
fruto dessas políticas. Esse é o resultado das políticas neoliberais.
São 10, 12 anos de sofrimento, de falta , de emprego, de
desestruturação do modelo de gestão do Estado. E por isso que esses
jovens são alvo do nosso trabalho.

Ele falou também sobre o processo de colonização, sobre o qual já
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tínhamos falado, e enfocou a falência da ética do Estado.
Precisamos sair daqui com esse ponto resolvido. A falência da ética
do Estado precisa ser tratada de forma especial por nós. Não
podemos mais conviver com isso. Há uma necessidade de retomada
da ética. Precisamos de uma nova ética para todos nós, para nossos
filhos, para os trabalhadores, para os usuários do SUS e para as
vítimas da violência.

Então, não podemos ter medo de ser felizes. Precisamos de mudar
o modelo de gestão do Estado. Esse será o primeiro passo para a
mudança da ética reinante não somente neste País, mas também em
toda a América do Sul, que é o resultado a que fomos submetidos
nesses 500 anos de colonização. Precisamos de nos alforriar de
verdade. Obrigada.

Designação da Coordenadora
O Sr. Presidente - Daremos continuidade aos trabalhos passando a

coordenação dos debates à Deputada Federal Maria do Carmo Lara,
Presidente da Subcomissão de Violência Urbana da Câmara dos
Deputados.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Coordenadora - Neste instante, vamos dar início aos debates

com a participação dos presentes. Ressalto que daremos 3 minutos
para cada participante. Proponho à Mesa que as perguntas sejam
feitas em bloco, ouvindo várias pessoas, para facilitar o debate.

Debates
A Sra. Coordenadora - Vamos iniciar com as perguntas feitas por

escrito. Depois, teremos as perguntas feitas oralmente. Ao Prof. Milton
Flávio, de Maria Imaculada Barbosa, do Centro de Saúde Maria
Goretti: "Fineza reforçar a importância da assistente social no Plano
de Saúde da Família, com a qual concordo plenamente, pois é
essencial trabalhar as condições socioeconômicas, a infra-estrutura e
a família 'versus' violência e saúde".

Outra pergunta dirigida ao Prol. Milton Flávio: "O envio das Forças
Armadas para combater a violência nos bolsões de pobreza não lhe
parece que cheira a limpeza étnica, visto que 90% dos jovens são
afrodescendentes?".

Do Núcleo de Sabará, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com
HIV/AIDS, Alberto Antônio de Almeida, Sabará, Secretaria da Saúde:
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"Dr. Milton Flávio, V. Sa. sugere a inclusão da assistente social no
PSF. Em alguns municípios da região metropolitana, as Secretarias de
Assistência Social não entendem que suas ações são conjuntas. Não
seria hora de capacitar essas Secretarias para melhorar as ações de
saúde e acabar com a violência social?".

Pergunta dirigida ao Prof. Elias Jorge: "O que vocês acham de
policiais em geral serem candidatos a cargos eletivos? Como vou
prender um marginal se ele é eleitor e sua família também?".

Darei a palavra para os dois responderem, de preferência por 3
minutos, para depois passarmos para as perguntas feitas oralmente.

O Sr. Milton Flávio Latenschlager - Em relação à inclusão do
assistente social, continuo insistindo, até porque semana passada
participei, em São Paulo, de um seminário ou de uma reunião dos
assistentes sociais em que essa posição foi defendida e me pareceu
muito adequada. A inclusão do assistente social na equipe me parece
fundamental. E muito difícil imaginar que, numa situação como a que
foi apresentada e todos nós conhecemos, possa haver atuação efetiva
de uma equipe de saúde sem que esse profissional esteja dela
participando. Parece-me adequado que isso seja perseguido, embora
saibamos que, eventualmente, possa haver dificuldade na
composição, do ponto de vista orçamentário. Mas estamos discutindo
aqui o que é bom, o que seria adequado e necessário.

Em relação à segunda pergunta que me foi formulada, sobre a
atuação das forças militares, não sugeri, em nenhum momento, que
elas tivessem de ter uma atuação, eventualmente, em comunidades
localizadas. Só quis mostrar que, quando discutimos violência, não
podemos excluir ou marginalizar nenhum dos setores da sociedade.
Mais que isso, quis deixar claro que não podemos prescindir de uma
participação efetiva das Forças Armadas, porque a elas compete o
controle do tráfico e da entrada de armas em nosso País. Quando se
discute violência, sabemos que esses itens são fundamentais,
precisamos também incluir a participação das Forças Armadas nesse
tipo de controle.

Uma das revoluções que o País ainda exige, a mais importante, na
minha visão, é a revolução que ainda não foi feita no Judiciário.

O Sr. Elias Jorge - Acho positiva a participação de policiais como
candidatos a cargo eletivo. Imaginar que ele não vai prender é
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imaginar que toda a sociedade é marginal e não votaria nele. O
voto tem uma característica corporativa. Mas, na questão da
segurança, é fundamental que cada vez mais o aparelho de repressão
do Estado tenha uma articulação com a sociedade civil. Lembro-me
da época em que a radiopatrulha, em Belo Horizonte, fazia parte, tinha
vinculação, o policial almoçava na casa das pessoas. Só vai funcionar
o combate a esse tipo de violência mais localizada se houver uma
grande articulação do aparato estatal com a sociedade civil. Fora isso,
não há alternativa.

Aproveito para chamar a atenção para o último toque que estava
dando em minha fala, sobretudo olhando para Carlos Patrício quando
ele disse que há insuficiência crónica de recursos na saúde.

A saúde tem hoje uma emenda à Constituição e é fundamental que
a sociedade civil exerça o controle para que ela seja efetivamente
cumprida. Acabamos de descobrir que a União deixou de cumpri-Ia
em 2001, e já está sendo providenciado pedido de suplementação.
Aqui, no Estado, é fundamental uma articulação com o Executivo para
poder assegurar isso.

De fato, a área econômica sempre tenta sabotar a saúde e a
educação, que têm recursos vinculados. Tem de haver um controle
efetivo para o cumprimento da emenda à Constituição, pois, sem
recurso, nada do que discutirmos será realizado. Por isso, temos de
romper com a sangria dos encargos financeiros e garantir a
integralidade do cumprimento da Emenda à Constituição n° 29, sem
nenhum tipo de manobra.

A Sra Coordenadora - Antes que o Secretário Carlos Patrício
responda à primeira pergunta, deixo-lhe outra, de Guilherme
Washington, estudante da UFMG, estagiário na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais: "Que medidas práticas estão
sendo tomadas para a viabilização do banco de dados de informações
em saúde, tão necessárias para a formulação das políticas públicas?".

O Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira - Responderei, primeiramente,
ao Guilherme. E muito bom que os jovens se agitem.

Temos os bancos de dados relativos à saúde, que são monitorados
com programas de informática pelo Ministério, e os nossos. Tem de
haver interação entre eles. Convido o Guilherme a visitar a Secretaria,
para conhecer nosso centro de processamento de dados. A resposta
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será mais objetiva, mas posso lhe adiantar que estamos
caminhando.

A outra pergunta, respondo como militar que, hoje, na reserva,
passou 46 anos nas Forças Armadas. A Constituição é clara ao dizer
que o emprego das Forças Armadas no campo interno só deve
ocorrer quando o Estado perde o controle da situação. A nós,
militares, repugna-nos sermos desviados para dar segurança aos
bolsões de pobreza.

O Exército brasileiro não se constitui de um exército de ocupação de
seu próprio Pais. Sabemos, pela história, que o Exército brasileiro
sempre se posicionou do lado da comunidade. Se é nacional,
representa a Nação. Caso contrário, deixa de ser nacional. Negou-se,
no tempo do Império, a perseguir os negros fugitivos, e, no período
revolucionário para os militares e ditatorial para a Oposição, quando
os militares sentiram que a população pedia que se mudasse, o
regime mudou-se pacificamente, num fenômeno tipicamente
brasileiro. O Exército sempre esteve atento aos conceitos da
população.

Não agrada aos militares a possibilidade de combater a violência
nos bolsões de pobreza.

O Sr. Renato Barros - Peço ao Prof. Elias Jorge que fale sobre as
causas do aumento da violência. E importante que nos aprofundemos
nesse tema, principalmente nos trabalhos de grupo.

E de extrema importância para os trabalhadores de cada Estado a
implementação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos,
que foi aprovada recentemente pelo Conselho Nacional de Saúde. E
preciso mudar o modelo. O modelo atual do Estado descumpre
totalmente a estrutura organizativa dos recursos humanos.

A saúde deveria estar organizada em uma equipe multiprofissional,
mas aqui se separam os trabalhadores da atividade-fim e da
atividade-meio, trazendo desestimulo total aos servidores na
execução das políticas públicas.

E importante trabalharmos em nível nacional, principalmente em
Minas Gerais, o cumprimento exemplar da norma operacional básica
de recursos humanos.

Outro ponto importante abordado pelo Prof. Elias Jorge é o
cumprimento da Emenda à Constituição n° 29. O Estado deixou de
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investir R$315.000.000,00 que colocou no orçamento, mas não
teve a garantia desses recursos na prática para a execução das
políticas.

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, em medida
adotada na última reunião ordinária, não aprovou as contas de 2001,
mas está exigindo que o Estado garanta quando colocará esses
recursos, ainda este ano, porque sabemos que terá de cumprir 9,5%.
O Estado terá de aplicar R$1.200.000.000,00. Precisamos tanto do
apoio desta Casa quanto do apoio da sociedade civil organizada.
Gostaria que o Prof. Elias Jorge abordasse o que representa não
somente para o Estado, mas também para os convênios assinados
pelos municípios, deixar de colocar R$315.000.00000 no orçamento.

O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Em 1994, a dívida era 31% do PIB.
Hoje, é 61% do P16. Se colocarem 19% sobre isso, em 2003
chegaremos a 100% do PIB para pagar a dívida, não é isso? O que
vai acontecer é que 80% da população vai cair na exclusão social.
Desses 80%, a metade será violenta e enlouquecida. Não há outro
caminho, se medidas não forem adotadas agora.

Depois de votado o orçamento da União para a saúde, a educação,
• ciência e a tecnologia, o desenvolvimento agrário, o meio ambiente,
• cultura, etc., é remetido para o Tesouro Nacional, em que sofre
cortes dos valores votados pelo Congresso? FHC disse: "Se não votar
a CPMF, vou cortar o combate à pobreza". Pode fazer assim? Não
sei. Se puder, é o Consenso de Washington que está mandando no
Pais. Colocaram lá o Armínio Fraga, executor do Consenso de
Washington. Isso, se for confirmada a minha dúvida.

Ontem, com 86 anos, fui eleito Presidente da União da Juventude
Socialista. Então, tenho de dar uma satisfação. Embora os auxiliares
do Governador não divulguem, no orçamento de 2001, foram cortados
R$8.000.000.000,00, que a Federação dos Professores está correndo
na justiça para repor. Desses, R$800.000.000,00 são destinados a
Minas. Por quê? Minas está sendo mais bloqueado do que Cuba. Se
tomarmos um livro chamado "Os Homens do Presidente", os senhores
verão que sofremos muito mais do que Cuba. Mandamos para o
Ministério da Saúde e para o Ministério da Educação, que mandam
para o Banco Mundial, em que está registrado: 'Não destinar nada
para o Governo do Estado de Minas Gerais, porque é inadimplente.
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Foi à justiça e reouve a CEMIG". Por isso passou a ser
inadimplente. Então, não vem nenhum recurso. E tudo o que pode
fazer para cortar, corta.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Sr. Evaristo. Esta Coordenadoria
sugere aos participantes que falem em 3 minutos, porque ainda temos
várias perguntas e é importante que todos possam se manifestar.
Com a palavra, a Sra. Terezinha dos Santos.

A Sra. Terezinha dos Santos - Componentes da Mesa, demais
presentes, boa-dia.

Síntese sobre a violência. Nos tempos atuais, em que o homem tem
a capacidade de ir à Lua e a Marte, é como se estivéssemos em outro
país, quando, em pleno século XXI, convivemos com a mortalidade
materno-infantil e, principalmente, a fome, sendo estas uma das
maiores injustiças da atualidade, uma questão de calamidade pública.
São riquezas concentradas nas mãos de poucos, sabemos que caixão
tem gaveta.

Prescrição: violência se cura com uma dose de direito à educação,
com três doses completas de ensinos fundamental, médio e superior,
com uma dose certa de saúde, lazer, segurança, trabalho, não-
pagamento da dívida externa, que já foi paga há muito tempo. Só a
violência da época da escravidão perdura até hoje, já está paga a
revisão da dívida externa. Violência nas ruas, nas residências, no seio
do próprio lar, é conseqüência de uma política feita para poucos. A
questão da Amazônia é uma prova mais recente, é uma agressão.
Motivo de maior preocupação se nota no fato de o Governo Federal
ter a coragem de gastar R$200.000.000,00 em propaganda e somente
FR$30.000.000,00 em segurança pública. Isto é extremamente
preocupante, e quem sofre certamente são as pessoas menos
abastadas.

O Sr. Roges Carvalho - Quero cumprimentar os Deputados pela
realização deste evento. Não resta a menor dúvida de que a maior
violência são o desemprego, o aviltamento do trabalho e do salário e o
cerceamento dos direitos humanos.

Todos os participantes falaram na questão da interssetorialidade.
Hoje, acho fundamental que o Brasil entenda as políticas públicas.
Para mim, é de cabal importância não só falar, mas também fazer.
Ouvimos muito falarem sobre a questão da interssetorialidade, mas,
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em momento algum, observamos a efetividade, a eficácia, o
entrosamento da interssetorialidade das políticas públicas.

Quando me expresso desse jeito, vejo uma instância que está
dentro da intersetorialidade, que é a questão da multiprofissionalidade.

Pincelamos muitos pontos, mas entendo que temos de ter uma
grande teoria sobre a questão da violência. Endosso a fala da
Natividade, que se expressou muito bem, ao apontar uma série de
questões, mas precisamos de uma teoria que esteja assentada no
cotidiano, que parta do cotidiano. Que a sociedade civil, a sociedade
como um todo, faça uma grande teoria, pensando em como solucionar
o problema. E a partir de uma grande teoria sobre a questão da
violência que poderemos pensar em uma política pública de
segurança, para pensarmos, em seguida, em uma política de
segurança pública. Acho que temos de rever também esses conceitos,
de redefini-los, para que, daí, possamos pensar em um controle social
em cima dessa política de segurança pública, mas vendo, primeiro,
uma política pública de segurança, voltada para uma grande teoria
sobre a questão da violência.

Aproveitando o tempo que me resta, quero parabenizar o Elias por
seu exemplo. Já pensaram se os nossos Presidentes da República
tivessem de saber de todas as profissões, inclusive a de engenheiro,
para construir ponte? Acho que essa jornalista foi infeliz, mas
parabéns por ter citado esse exemplo, pois realmente é a vida de
cidadão que se coloca aqui.

A Sra. Jovina Gomes Vieira - Boa-tarde a todos. Peço que tenham a
paciência de me tolerarem um pouco, para que possa exercer o meu
direito democrático à fala, pois quero fazer uma rápida análise sobre o
que seja a violência.

Estamos mergulhados em um universo de violência; estamos
angustiados, aflitos, apreensivos, desorientados, confinados,
amedrontados, espantados e revoltados. Famílias sofrem a perda de
entes queridos de maneira cruel e horripilante. A violência, essa bola-
de-neve, sempre existiu, mas se paramos para analisar o problema,
quem sabe poderemos perceber que pode ter raiz na família, essa
célula "mater" da sociedade, da mais rica à mais pobre. Por isso,
todos temos o dever de contribuir para um mundo de justiça e de
amor. A família que educa os seus filhos para o respeito ao próximo
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educará os governantes para respeitar e lutar pelo direito do
próximo, não para a ganância, o poder e o assalto. Mas vejamos
alguns outros elementos afetos a essa questão.

O FMI, esse monstro terrível, esse poder diabólico, que come o
nosso dinheiro há séculos, matando-nos de fome e nos deixando
incapazes de qualquer atitude.

A mídia, outro veículo de violência, em uma manobra diabólica, não
educa; muito pelo contrário, tem trazido deseducação e fomentado
terríveis erros e crimes.

As religiões que não são religião são outro abuso, outro desrespeito
em nome de Deus, sendo muitas delas usadas para tirar dinheiro do
povo inocente.

Quanto à saúde, como trabalhadora do pronto-socorro há 23 anos,
vejo que os políticos falam bonito, mas, na hora de cumprirem o seu
dever com relação às verbas para a saúde, não o cumprem
integralmente, como deveriam, e nos levam a culpar os usuários.
Somos assaltados e violentados pelos usuários, mas o funcionário
público às vezes não é bem-preparado para entender a situação
daquele usuário que ali chega sofrido e cheio de dor, sem condição de
diálogo.

Os planos de saúde são outra violência, o absurdo dos absurdos;
são exploradores inescrupulosos, que abusam da saúde do povo. E
saber que tantos médicos fazem parte dessa máfia...

Nos coletivos, andamos em carros velhos, com o sol na cara;
andamos uma hora com o sol no rosto, sem ter direito a uma cortina,
e, em pé, esperamos muito, e pagamos caro.

O subemprego não nos dá condição de levantarmos o nosso moral e
de termos dignidade, porque somos escravos quando trabalhamos em
subempregos que não nos dão condição de sobrevivência sadia.

O desemprego nos leva à miséria, à revolta, à fome e à desavença
no lar. Sabendo que o ócio é a mãe de todos os vícios, onde o Brasil
vai parar com os jovens de braços cruzados?

E a nossa policia truculenta? Cada um que faça a análise do que
seja essa policia truculenta. Colocar mais carros e policiais nas ruas
não vai curar a violência.

E os grandes salários que os políticos recebem? Será que qualquer
político estaria tão afoito para ganhar as eleições se lhe fossem
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oferecidos R$1.200,00? Duvido. Esses políticos covardes,
especialmente os do Nordeste. Desde que me entendo por gente,
usam a seca, mas nenhum até hoje solucionou o problema. Precisam
dessa bandeira para manter seus iates e seu dinheiro.

A reforma agrária é necessária; quer maior violência do que não
fazê-la? O povo sai do campo, superlota as cidades e contribui para
aumentar o crime.

Não temos estradas. Temos carros possantes, mas não temos
estradas. O sistema carcerário não pode deixar de ser citado.
Apontamos o criminoso como fezes da sociedade, mas a violência
gera a violência. Contribuímos para isso, porque a família não educa
seu filho para ser um Presidente, para ser um Deputado, para ser um
faxineiro honesto. E enchemos as cadeias, jogando seres humanos,
como bostas, dentro do fosso, sem dar-lhes condições de
recuperação. Com tanta terra, por que não criar cadeias em que o
preso possa trabalhar e exercer a sua tendência profissional? São
gastos R$800,00 com cada preso. Façamos o que tanto ansiamos,
cadeias reformatórias, em que a pessoa tenha a dignidade de
trabalhar. Qüem não trabalha perde a dignidade.

As drogas geram violência. Por que não buscamos solução através
da educação? Onde está o dinheiro para a educação? Onde está o
trabalho para o jovem? Cadê o lazer e o esporte tão necessários?

Por que o Brasil sempre esteve entregue aos políticos - não precisa
da resposta, a consciência de cada um que a dê -, desde que o D.
João VI levou todo o dinheiro do Banco do Brasil? Eles sabem dos
problemas, das soluções e têm a coragem de vir à televisão e dizer o
que foram: fui Deputado, Secretário, Vereador. Foi um sem-vergonha,
porque foi tudo, mas ajudou o País á piorar. Seria melhor ficar calado
e dizer que não participou. Foi Deputado, foi Secretário, mas não
ajudou em nada? Muito obrigada.

A Sra. Coordenadora - Todos os temas relacionados pela Jovina são
fundamentais e serão debatidos durante o seminário. Na parte da
tarde haverá grupos menores, em que as pessoas poderão debater
melhor. Amanhã haverá uma plenária. E democrático dividir o tempo
para que todos possam participar.

A Sra. Maria da Natividade Gomes Teixeira - O que o povo fala é o
que devemos registrar. Estou muito feliz em ouvir as colocações
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feitas, porque não adianta ficarmos debatendo violência e as suas
conseqüências na saúde sem discutirmos as suas causas.

Não sou muito boa na questão do orçamento porque sempre tenho
ao meu lado o Prof. Elias, que me ensina, e queria, então, que ele
comentasse essa questão do orçamento levantada pelo nosso
companheiro, porque há alguns aspectos importantes a serem ditos.
Queria, Prof. Elias, que o senhor tratasse da questão da capacidade
de endividamento, da possibilidade de se diminuírem os juros porque
temos capacidade de endividamento.

Com relação ao que o Roger falou, que o importante é fazer e não
só falar, considero-me uma das pessoas que faz. E dissemos todas
essas coisas porque temos experiência de militância no controle social
e no nosso próprio trabalho. Sou enfermeira e professora na
Universidade de Brasília e tenho trabalhado muito com violência. A
reflexão nos leva a compreender que a ação é importantíssima. Não
adianta ficar lamentando e dando receita sem fazer. Temos que
dedicar grande parte do nosso tempo a essa luta contra a violência
para que não acabemos pessoalmente sendo vítimas dela, pois
sabemos que as nossas famílias, nossos filhos, esposos, etc. já
sofreram algum tipo de violência. E preciso trabalhar mesmo.

Quanto ao que foi dito sobre mudança de modelo de gestão do
Estado, há necessidade de, nas eleições, observarmos quais são as
propostas que realmente visam à transformação do modelo. Há que
haver uma inversão de lógica. Em vez da lógica de mercado, de
capital, temos de ter um programa de governo centrado no social; não
neste social chavão, mas no cidadão, no emprego, na renda, na
possibilidade de se diminuir a violência. A transformação do modelo
de gestão tem que ser de acordo com o programa do candidato, do
partido. Temos que analisar isso e encontrar uma saída; não é mais
possível continuar convivendo com esse tipo de gestão que nos leva
cada vez mais para o buraco.

Com relação à implantação da NOB de recursos humanos, temos
que caminhar pelo caminho da pactuação. Na NOB está prevista a
instalação das mesas de negociação nas esferas de gestão estadual e
municipal, e os trabalhadores têm de participar delas para fazer a
negociação desses tópicos que estão na NOB. Obrigada.

0 Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira - Com relação ao que o Renato
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Barros colocou - ele que pertence à mesa de negociação
permanente do SUS no Estado, a que aludiu aqui a Natividade -, é
exatamente isso que está sendo feito. Estamos pactuando, discutindo.
A posição do Secretário da Saúde é favorável a que o pessoal de
atividade-meio fique dentro da saúde, rotulado como saúde.
Entretanto, na Secretaria de Administração, que tem caráter central,
isso não está sendo visto dessa maneira, pela necessidade que tem o
Estado de fazer a rotatividade entre os agentes administrativos,
motoristas, etc., que trabalham na atividade-meio. Então, é algo que
não está decidido e que será exatamente como se colocou. A posição
do Secretário é favorável, mas tenho de entender que estou no
contexto maior do Estado.

Com relação ao orçamento, é verdadeiro que nós, no Estado,
contabilmente, atendemos à Emenda à Constituição n° 29.

Alocamos 8,8% no ano passado para saúde. Mas também é
verdadeiro que, financeiramente, isso não foi repassado na sua
integralidade. Os números colocados aqui estão corretos:
R$315.000.000,00 que o Estado ainda deve do ano passado, mais
R$900.000.000,00 do orçamento deste ano, para atender aos 9%
previstos neste ano. Temos até 31 de dezembro para atender a isso.
Como o Estado atenderá isso? Hoje há condições? Resposta: não.
Poderá atender? Poderá, porque a União nos deve - e a imprensa tem
reproduzido isso - de R$1.000.000.000,00 a R$3.000.000.000,00.
Então, se a União pagar, o Estado atenderá a essa parte. E evidente
que a saúde é um fato real, não pode ser atendida com um orçamento
virtual. Sabemos disso. O Secretário de Estado gosta dessa posição
em que envolvemos a Assembléia Legislativa como um instrumento
de pressão normal, democrático, junto às nossas áreas econômicas e
financeiras do Estado.

Com relação ao que nos disse o Evaristo - estou em outra resposta -
de que 80% da população cairá na exclusão social, isso não

ocorrerá, Evaristo. Não sejamos oráculos da desgraça! Foi-se o tempo
das décadas de 40 e de 50, em que não tínhamos orçamento para
resolver os próprios problemas. Temos que nos organizar para
resolvê-los. Então, renegociar a dívida, não partir para não pagar a
dívida, como disse a Teresinha. Uma renegociação é válida. O Brasil
deve ser maior, autônomo. Enfim, teria outras coisas a dizer, mas já
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me cassaram a palavra. Aquilo que era mais importante foi dito.
Sobre os dois levantamentos feitos por Renato Barros sobre o
programa de carreira, cargo e salários, esse problema foi levantado
porque estamos resolvendo isso. O Estado responderá com esse
programa, o que nunca tivemos para a área de saúde. Sobre essa
resposta do orçamento, também comungo com a opinião de todos:
quero ver o orçamento para a saúde realmente honrado pelo Estado,
que, no momento, não tem condições para fazê-lo.

O Sr. Milton Flávio Latenschlager - Tenho a impressão de que, sobre
aquilo que foi dito, possuo uma concordância quase completa com a
manifestação feita pela comunidade e pelos representantes. Entendo
que, em algumas circunstâncias - e o Elias fará melhor do que eu,
porque é um especialista em orçamento -, embora haja um protesto,
parece-me que, com relação à CPMF, há razão. Não estou dizendo
isso do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático,
porque existe uma vinculação de receita com o fundo de pobreza.
Portanto, como o fundo de pobreza depende da arrecadação da
CPMF, na verdade haverá uma relação quer queiramos, quer
gostemos, quer não. De qualquer maneira, penso que é importante a
manifestação.

Não sei se essa questão foi dita para nós particularmente, mas,
como fiz uma certa apresentação da minha atividade... Vi que uma
companheira perguntou como um político ainda continua se
apresentando como tal. Continuo não tendo vergonha de ser político.
Sou um professor de medicina que, há oito anos, faz política e acha
que faz bem. Continuarei fazendo política, até porque acredito que, se
eu não estivesse aqui, estaria um outro no meu lugar. Não existe outra
maneira de corrigir as mazelas do País a não ser fazendo política com
responsabilidade. Como diz o caboclo, estou na trajetória, na
caminhada, há 30 anos. Como estudante, enfrentei, em muito
momentos, aquilo que entendia como ditadura. Acabei sendo preso
por isso e não desisti de fazer aquilo que me parece correto. Sou um
cidadão como outro qualquer. Como Deputado, tenho procurando
fazer e continuarei fazendo aquilo em que acredito, com muita
competência.

O Sr. Elias Jorge - Começo considerando a abordagem do Evaristo.
Depois que aprovar o orçamento, pode ou não? A receita do Fundo de
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Pobreza é 0,08 da CPMF, ou seja, ela arrecada 0,38, e aquele
pedacinho é do fundo de pobreza. Se não arrecadar a CPMF, o
Governo pode perfeitamente cortar. Mas, no caso da saúde, é curioso,
Evaristo.

Em Minas, se não se arrecadar imposto, não se tem de aplicar na
saúde. Por isso é bom que haja uma articulação do Secretário da
Saúde com a Assembléia, porque o que se aplica é o que foi
arrecadado, que é uma parcela da receita de impostos. No caso da
União, não. Ficou uma quantidade de recursos por causa da variação
nominal do PIB, que não depende de fonte alguma. Então, no caso da
União, não pode haver corte algum na destinação de recursos para a
saúde. Nos Estados e nos municípios, se não houver receita de
impostos, há a desculpa de não se aplicar.

Os R$315.000.000,00 que estão registrados para 2001 são dinheiro
que foi arrecadado - senão não estava contabilizado - e deixou de ser
aplicado. Isso é sério, porque configura uma dívida formal com relação
à saúde. O Cristiano chamou a atenção para os municípios que
também não estão cumprindo. Temos de ficar atentos para as três
esferas. Por quê? Porque o peso da área econômica é muito forte em
cada uma delas, e a tendência é não deixar passar os recursos para a
área social.

Carlos Patrício, gostei muito da sua intervenção, ao dizer que não
pode atender a problemas reais com recursos virtuais. Não há
somente o problema de estar alocado orçamentariamente. Existe um
grande golpe para o qual precisamos nos prevenir: o dinheiro está lá,
fazem um convênio com um município, por exemplo, no dia 31 de
dezembro. O recurso está somente empenhado, não foi aplicado.
Então, enquanto esse dinheiro não for aplicado, não podemos
considerar que foi realizado. Solução: toda vez que houver destinação
de recursos para a saúde, é preciso tirar o dinheiro do Tesouro e
alocá-lo no fundo de saúde. Se cancelarem, o dinheiro já estará na
saúde. E uma questão de honra e necessidade colocarmos isso na
regulamentação da emenda à Constituição. Vocês podem começar a
fazer esse serviço em Minas, para dar o exemplo: aloquem no fundo,
porque não haverá maneira de recuar e devolver para o Tesouro.

Evaristo, o grande problema não é o percentual da dívida em
relação ao PIB. A Itália deve 80% do PIB, mas rola a dívida a 5% ao
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ano. Temos o juro básico da economia em 18,5%. Quando falo de
uma dívida de R$1.000.000.000.000,00 a 18,5%, falo de
R$185.000.000.000,00 por ano. Como parte dessa dívida se refere à
que os Estados devem à União, temos de raciocinar da seguinte
maneira. No Fórum Social Mundial, não provamos que somos
inviáveis, mas exatamente o contrário: somos viáveis, porque
conseguimos pagar R$50.000.000.000,00 de juros por ano. Se
tirássemos 10% disso, conseguiríamos investir R$1.000.000,00 em
cada município brasileiro, o que mudaria a cara do município e da
violência.

Temos muitas alternativas, mas a responsabilidade de mudar para
uma nova perspectiva está nas mãos de cada um de nós, na principal
arma que temos: o voto no dia 6 de outubro.

O Sr. José Guilherme - Quero fazer uma intervenção bem rápida.
Estamos aqui, oficialmente - eu e o companheiro Hélber, como
Conselheiros -, em nome do Conselho Estadual de Saúde de São
Paulo.

Acho que agora vamos comentar e instigar mesmo a participação.
Achei brilhante a participação da representante dos trabalhadores.
Represento os trabalhadores no Conselho Estadual de Saúde, e é
extremamente importante quando uma voz não contrária apenas, mas
uma voz contrária com argumento se apresenta para debate. Não
podemos ficar apenas nessa lenga-lenga. Venho - e a Mesa diz isso,
impacto da violência na saúde - de São Paulo, uma cidade
extremamente violenta. Na minha cidade, a gente sai com medo
durante o dia. Os trabalhadores saem para trabalhar com medo.

No entanto, no serviço público, não temos política para acabar com
essa situação. Aí vêm as soluções milagrosas para a violência, que,
sinceramente, não existem. A solução está em mudar
necessariamente o modelo econômico e as estruturas de poder do
País. Não há soluções milagrosas. Vamos sempre estar em contato
com a violência, quanto mais um centro urbano de 10 milhões de
habitantes.

Vou louvar a iniciativa, porque acho que, na parte da tarde, nos
grupos que serão formados, vamos poder racionar melhor e debater
sobre o problema neste seminário. E extremamente importante
continuar esse trabalho.
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O crime de seqüestro é extremamente ruim para as pessoas. No

entanto, vimos que, no caso da filha do Sílvio Santos, o Governador
foi lá para libertá-la. Como fica a filha da empregada doméstica de
Higienópolis, também seqüestrada, que o bandido devolveu, dizendo
que não lhe interessava? Qual a função do Estado nessa situação?
Não tem função nenhuma. Hoje, somos pessoas inseguras.

Com relação à saúde pública, estamos vendo o que tem acontecido,
em especial com o controle social. Há muitos Conselheiros aqui que
sabem que o controle social no País não é encarado seriamente. Esse
controle social é encarado para se conseguir verba no Ministério da
Saúde, em que se fala que o Conselho existe legalmente, mas, nas
decisões políticas de peso, os Conselhos não deliberam sobre ela,
apenas são informados, quando são. Se os Conselhos de Saúde
querem discutir violência urbana, têm que exercer seu papel
deliberativo, senão sempre seremos marionetes nas mãos dos
governantes. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

A Sra. Lenyr Souza - Quero saudar a Mesa e todo o povo de
Quilombola presente a este seminário. "Axé" para todos nós. Vai ser
difícil não referenciar a última fala da Deputada, quando vimos que a
qualificação deste seminário vai perpassar pela falta de trabalho e de
condições da nossa população, por essa violência existente no Brasil.
O Governo, por meio de uma medida provisória, demitiu 5.670
trabalhadores da Fundação Nacional de Saúde. No ano seguinte,
ocorreu uma epidemia de dengue. Quem são os responsáveis? A
mídia vem, junto com o Governo, e diz que a responsabilidade é do
cidadão, que deixou água dentro de casa.

Esse é o processo de violência que todos vivemos no Pais, quando
somos responsabilizados pelas mazelas que nos impõe o Governo.
Nós, do Movimento Negro, negros, não temos uma política específica
para a nossa saúde. Hoje, temos a anemia falciforme, mas não temos
uma política para nossa saúde. E somos abatidos. Somos maioria nos
cárceres. Que política damos para os nossos companheiros negros
que estão encarcerados? E a política global, da exclusão, de falta do
Ministério Público e de saúde. Sou uma profissional da área da saúde,
trabalho em uma área de risco e vivo dias e mais dias sofrendo a
pressão existente da marginalidade, a política de pressão e, até
mesmo, de opressão, com o cidadão que vem, porque não tenho
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condições de exercer a minha função com dignidade e de ter o
remédio para entregar à população.

Não tenho condições de ter o remédio para entregar à população,
não tenho condições de dar a atenção necessária e que a população
quer.

O debate será inserido nos grupos, e temos que tirar da violência
urbana na saúde a realidade existente no nosso País. Com os
Deputados, com os Prefeitos, com os Governadores, com os
seminaristas, poderemos levar para nossa comunidade um trabalho
feito com base na nossa realidade.

Nós, o povo negro, queremos resgatar nossa história, nossa saúde e
nossa vida.

Parabéns, Elias. Estivemos juntos no Fórum Social Mundial, mas
temos que ter, estatisticamente, que saúde temos para o povo negro e
como inserimos essa saúde nesse Governo.

O Sr. Paulo Carvalho - Bom-dia a todos. Quero apenas dizer para o
Secretário que não é que vai um dia colocar o dinheiro na saúde.
Como os municípios enfrentam as cobranças pelos seus gestores
municipais no dia-a-dia, Estado também tem que ver quando e como
isso será aplicado, porque senão estoura nos municípios.

A grande violência que vemos hoje em todas as políticas públicas é
a seguinte: não temos indicadores. Não temos uma avaliação se a
política que está sendo levada na segurança, na educação, na saúde
está tendo um impacto na qualidade de vida de cada cidadão. Essa,
talvez, seja a maior violência cotidiana que se comete. E o que o
Roges bem colocou: a distância entre a fala e a prática. Será que
essas políticas, na realidade, estão funcionando?

Esses dias, estávamos discutindo, na Conferência Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, a questão do controle social no terceiro
milênio e, pegando um gancho na fala do professor, temos um
controle social só da problemática. Temos que avançar agora no
controle social da "solucionática". Temos que partir para o conselho
estadual das finanças, o conselho nacional das finanças, os conselhos
estaduais das finanças, porque senão vamos discutir o quê?
Detectamos os problemas, mas, entre nós e a solução, existe um
poço ilimitado e inavegável.

Para terminar, a precariedade do contrato de trabalho. Como
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podemos, nós, da saúde pública, não avaliar essa violência que
nos é colocada? Nós, que fazemos parte da seguridade social, cada
vez mais terceirizados, cada vez mais com contratos precários, cada
vez mais na base do QI, do "quem indica". Temos que enfrentar esse
tipo de violência contra todos os trabalhadores, porque existe uma
proposta de tornar precário esse contrato de trabalho, tirando esses
direitos. Obrigado.

A Sra. Fátima Oliveira - Fiquei muito preocupada quando li esse
programa, até porque a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos
Reprodutivos faz parte de um grupo de trabalho nacional que está
trabalhando esses seminários. Preocupa-me muito o fato de que não
há, nesse programa, as palavras "mulher" e "negro". Isso é abusivo e
desrespeitoso. Estamos tratando de 52% da população brasileira, que
são as mulheres, e de 45% da população brasileira, que são os
negros. A abordagem generalista da questão da violência não serve
para absolutamente nada. Ou os formuladores de políticas públicas
aprendem a recortar a violência por classe, por gênero ou por raça, ou
vamos usar de forma irresponsável o dinheiro público. As políticas
públicas têm que ser pensadas na alocação de recursos onde
precisamos mais. E evidente que a violência consome recursos
públicos na saúde, na justiça, na segurança. Já gastamos dinheiro
nisso. Precisamos nos conscientizar desses recortes e de onde eles
precisam ser feitos para não jogarmos dinheiro fora.

Eu também acho que as pessoas que participam deste seminário
sabem, embora ele não tenha contemplado violência de gênero e
violência racial, que são duas coisas diferentes. Todos sabem que os
efeitos deletérios dessas duas violências na saúde da população são
enormes. Temos que considerar a violência de gênero e a violência
racial como uma transversal a todas as propostas que vamos fazer
aqui. Isso é absolutamente simples. Quando você não recorta, você
"invisibiliza".

Gosto muito de lembrar o genocídio que se faz com as crianças
negras do País. O Ministério da Saúde dá um rio de dinheiro para D.
Zilda; o Governo de Minas Gerais dá um rio de dinheiro para D. Zilda,
deu R$2.000.000,00 no ano passado, em que pese ao fato de ela
fazer um trabalho importante. Aliás, nem é ela quem faz esse trabalho,
ela só representa a CNBB. Todos os dados dizem que a mortalidade
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infantil no Brasil vem caindo nos últimos 20 anos. Notamos que
isso é verdade, quando não é recortado por raça. Parece que estamos
bem. Mas estamos bem mal. Basta lembrar por que é preciso focalizar
o recorte racial na saúde pública. Em 1990, as crianças negras
morriam 21% mais do que as brancas. A mortalidade infantil continuou
caindo, e, no final da década de 90, as crianças negras morrem 40%
mais do que as brancas. Isso significa que precisamos focalizar as
políticas de saúde e injetar recursos nos lugares onde precisamos
mais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero começar minha
intervenção em uma posição de inconformismo com a fala do Prof.
Milton Flávio, quando tratou da questão do Governo de Marta Suplicy
em São Paulo em relação à redução de recursos para a educação.
Talvez, em um primeiro momento, eu até me aliasse a ele para dizer
que estava perplexo com a redução de recursos para a saúde. Mas
acho que qualquer ângulo que enfocássemos para tratar dessa
questão neste fórum seria desrespeitoso para com o Governo de São
Paulo, uma vez que estaríamos discutindo algo que não está em
pauta e não estaríamos dando àquele Governo a oportunidade de se
defender. Poderíamos tomar outros ângulos de análise e dizer que
essa redução dos recursos aplicados em educação talvez fosse para
sustentar outras políticas sociais tão agravadas pelo projeto neoliberal
e sustentadas no Governo de São Paulo por governos sucessivos.

Mas não vou tratar dessa questão. Apenas reclamo porque acho
injusta uma intervenção dessa natureza. Poderia até, nesse mesmo
contexto, contrapor essa afirmação citando a situação dramática de
aplicação de recursos da saúde no Estado de Minas Gerais, que está
vinculada, em parte, à sonegação sistemática e continuada do projeto
neoliberal a partir do Governo Federal.

Mas também não vou defender o Governo, nem justificá-lo, porque
acho que ele não merece defesa pela não-aplicação de recursos no
Estado de Minas Gerais, O Secretário da Saúde sabe muito bem
disso, e temos cobrado com veemência.

Quero terminar minha intervenção querendo que o Estado de Minas
ouse mais, faça mais, cumpra mais do que a lei que obriga o Estado a
pagar a sua divida à ordem constitucional vigente, que obriga o
Estado a aplicar recursos na saúde. Acho que não é possível o Estado
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reclamar da retenção de recursos em razão de acordos, de lei, e
sonegar a aplicação de recursos na saúde. Dizer que os recursos
serão aplicados este ano é um grave sofisma, porque temos para
aplicar este ano mais de R$900.000.000,00 na saúde, que sabemos
serem insuficientes. As pessoas que estão esperando por cirurgias,
medicamentos, atenção básica de saúde, medicina preventiva não
podem esperar para este ano, na lógica do que também o General
chamou da saúde virtual. Os recursos foram arrecadados ano
passado, e cumpria ao Estado de Minas determinar aos Secretários
da Saúde e da Fazenda que colocassem no Fundo Estadual de Saúde
os recursos que são para promover a vida, a dignidade humana e
combater a violência que estamos vivendo. Esta é uma forma grave
de violência que o Estado está praticando contra o povo.

A Sra. Valquíria - Muitas pessoas que me antecederam fizeram
várias perguntas para as quais eu gostaria de obter a resposta. Para
não ser repetitiva, farei uma pergunta ao Sr. Carlos Patrício, que
trouxe a proposta de uma central de vigilância de óbitos. Quero fazer
essa pergunta porque há, no Estado de São Paulo e no Governo
Federal, uma proposta semelhante, que é o quesito cor. Percebemos,
em todos os levantamentos, que, nos atendimentos, os médicos não
preenchem o quesito cor se a pessoa se pronuncia. Nos óbitos
também. Hoje, há um problema sério de não ter, na mortalidade
materna, o quesito cor.

Na carta que recebemos do seminário nacional, a Carta de Brasília,
vemos a presença de vários Estados, entidades e organizações, mas
noto que há falta de participação da população nesse encontro
nacional.

Queria colocar que o item 14, tópico 3, traz o seguinte: 'criação de
uma rede informatizada de apoio às minorias". Gostaria que alguém
da Mesa que esteve neste seminário colocasse quem são as minorias
que precisam ser informatizadas no Brasil.

O Sr. Milton falou sobre a questão da educação e do mercado de
trabalho. Quando se fala em educação, volto a falar sobre a questão
racial; nós, negros e negras, sabemos que somos a maioria de
analfabetos neste País. A criação de cotas no Governo FHC não
elimina as desigualdades raciais no Brasil, passando pela educação,
levando-se em consideração que a educação começa na base. Temos
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de trabalhar a questão racial na base, pois sabemos que o
racismo é estrutural no Brasil e em algumas partes do mundo. Para
que mercado de trabalho se você começou sua fala dizendo que a
geração de seus filhos e netos está perdida?

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Valquíria. Como estamos uma
hora adiantados, há mais perguntas escritas, e vou pedir licença aos
debatedores para fazê-las. Depois, darei um tempo maior para vocês
responderem ao conjunto delas e encerraremos. Perguntas dirigidas
ao Secretário Carlos Patrício: "Qual o orçamento do Estado de Minas
para a saúde em valores e percentual para o ano de 20027".

Pergunta da Associação Mineira de Paraplégicos para o Secretário
de Minas, de Terezinha Oliveira: "Estado, município e União, qual a
medida que está sendo tomada para reverter a violência à pessoa
portadora de deficiência, usuária de prótese e órtese quando foi
cortada a verba, que já era deficitária?".

Pergunta ao Secretário, de Eliana Gonçalves, do Unicentro Isabela
Hendrix: "Por que as campanhas de prevenção, como a contra a
AIDS, somente são enfatizadas por períodos determinados, quando,
na verdade, deveriam ter apoio constante da mídia e de setores da
saúde?".

Perguntas ao Prof. Elias Jorge: "Como o senhor disse, a mãe de
todas as violências é o modelo econômico atual. Se esse modelo
perdurar, nossa situação ficará igual à da Argentina, porque aquele
país cumpriu à risca a receita neoliberal".

De Joana Paranhos, de Vespasiano: "O que o senhor acha de os
sindicatos brasileiros incentivarem os associados a fazer convênios
particulares, embora saibamos que tais convênios, quase sempre, não
cobrem nada, parando todos os SUS? No Reino Unido, os sindicatos
e o povo têm vergonha de ter convênios particulares. Como se explica
isso?" Perguntas à Natividade: de Joana Paranhos: "O que tem a ver
com as eleições a Conferência de Farmácia, que, este ano, não tem
data marcada? Democracia não é obedecer às deliberações das
plenárias? Por que isso não aconteceu este ano?"; de José de Garcia
Sobrinho, da Associação dos Aposentados de Betim, Igarapé e São
Joaquim de Bicas: "Por que não se falar sobre a saúde e a violência
contra os cidadãos da terceira idade? Sofremos as maiores violências
possíveis em relação à saúde, à situação financeira e à integridade
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física"; do Conselho Municipal de Saúde, de Vespasiano: "For que
não se muda o Código Penal Civil? Demos procuração aos Deputados
quando votamos. Por que não revisar a dívida externa? Por que, no
Brasil, apenas a classe alta tem segurança?".

O Sr. Elias Jorge - A propósito, amanhã, às 19 horas, terei um
programa na Rede Minas, em que será tratado o assunto Brasil-
Argentina: como estamos caminhando para o mesmo destino e o que
pode ser feito.

Há fatos marcantes nessa comparação. O salário mínimo na
Argentina foi US$250,00 até agora, em que o peso foi desvalorizado
em 300%. Só, então, voltou ao nível do salário mínimo brasileiro. A
verdade é que já vivíamos situações que a Argentina só está
experimentando agora, e, com o esgarçamento do tecido social no
Brasil, nossa situação é até pior.

Como ainda temos o que privatizar: a Amazônia, o Banco do Brasil,
o Seguro da Caixa Federal, a PETROBF{AS, a BR Distribuidora,
enfim, uma série de petiscos para os sistemas financeiros nacional e
internacional, é possível fagocitar essa lenta letargia a que a
sociedade brasileira está sendo submetida em razão de uma política
econômica equivocada.

Evidentemente, se nada for feito, vamos caminhar na mesma
direção que a Argentina seguiu, mas tenho absoluta certeza de que
algo vai ser feito, até porque, este ano, teremos eleições gerais para
as Assembléias Legislativas, para 2/3 do Senado e para a Presidência
da República.

E absolutamente impossível que a sociedade brasileira não reaja
politicamente à aprovação de determinado tipo de candidatura que
represente a ruptura, com todas essas violências que estão aí, mais
ou menos explícitas.

Evidentemente, minha conversa é de alerta, é de preocupação, é de
radicalidade: temos de ir à raiz do problema, não só da violência, mas
também de outras mazelas de nossa sociedade. Mas é sobretudo
uma conversa de esperança. Por intermédio do processo político,
podemos buscar caminhos para construir a ruptura com esse Estado
que está aí. Na continuação desse caminho, nos daremos muito mal,
ou seja, estamos condenados a um quadro igual, ou pior, ao da
Argentina, porque o tecido social brasileiro já apresenta graus de
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esgarçamento muito superiores ao que o tecido social da
Argentina representava. Não estou tentando fazer maus augúrios.
Entretanto, faço um alerta, fundamentalmente como cidadão: estou
realmente preocupado com a ausência de futuro para meus filhos e
netos. Se continuarmos nessa sistemática, há a hipótese de, no
futuro, sermos confiscados.

Uma outra questão exposta aqui foi a dos sindicatos brasileiros e
dos convênios. Por que sindicato brasileiro faz convênio privado e os
da Inglaterra não o fazem? Com toda a virulência com que a
Margareth Thatcher tentou implantar o supra-sumo do neoliberalismo
na Inglaterra, um setor resistiu: a medicina socializada não foi
quebrada, por maior radicalidade que houvesse no processo de
neoliberalismo na Inglaterra. Essa é a hipótese que encontramos no
Brasil também, já que o SUS é a principal proposta de reforma do
Estado que apareceu e que começou a ser concretizada. E tão caro
porque propõe a inclusão, propõe a descentralização com
responsabilidade. Na verdade, é uma reforma que tira do centralismo
e inclui a participação não do segurado, mas do cidadão, em sua rede
de atendimento, constrói a revolução. Acho lamentável que os
sindicatos de trabalhadores tenham de fazer convênios privados em
vez de reforçar o Sistema único de Saúde, que deve ser o grande
convênio que devemos ter.

Para concluir, há 12 anos apresentamos resultado primário, ou seja,
gastamos menos do que arrecadamos, o que garante que somos
absolutamente viáveis. Até o Estado de Minas Gerais tem conseguido
pagar os R$130.000.000,00 todo mês. Evidentemente, está em
dificuldade, mas estamos submetidos a esse tipo de macroviolência,
que acaba se dispersando por todas as outras políticas. Está na hora
de reagirmos. Este ano é fundamentalmente importante para
reagirmos. Se não formos capazes de montar essa reação dentro do
ordenamento político e do Estado de direito, mereceremos o futuro
que está delineado. Então, mãos à obra para tentar romper o destino
que está traçado para nós, porque temos competência para fazer isso
este ano, por meio do processo político e da mobilização popular.
Muito obrigado.

O Sr. Milton Flávio Latenschlager - Foi um privilégio participar deste
debate. A Valquíria ficou preocupada quando me referi à geração
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perdida. Na verdade, o que quis ressaltar é que, em muitos
momentos, atualizamos a violência como sendo conseqüência de
fenômenos que observamos neste momento. Na verdade, a violência
é o produto de uma causa que nem sempre podemos medir no tempo.
Falo isso sustentando-me em um estudo feito recentemente em Cuba.
Durante muito tempo, um pesquisador acompanhou o índice de
inteligência das crianças e descobriu que os filhos de pais de classes
sociais mais baixas nasciam com inteligência um pouco mais limitada,
o que todos sabíamos na medicina. O que fez? Se você disser que ele
alimentou melhor essas crianças e suas gerações sucessivas tiveram
inteligências melhores é verdade.

Mas ele fez uma coisa mais surpreendente: educou o pai dessas
crianças e constatou que os novos filhos desses pais tinham
inteligência melhor. Na verdade, isso mostra que as conseqüências da
violência não se apresentam apenas e tão-somente nas crianças
nascidas agora. Elas podem ser corrigidas se dermos melhores
condições mesmo para os pais que foram deseducados num passado
mais ou menos remoto.

E importante que fique claro que muito do que está acontecendo
agora é resquício de algo que, infelizmente, não fomos capazes de
corrigir no passado.

Outra coisa importante, que foi e tem sido abordada erradamente, é
que sempre estamos preocupados com as chamadas minorias,
quando, na verdade, a grande desigualdade tem sido praticada contra
as maiorias. No nosso País, mulher e negro são maioria. A primeira
mudança é parar de falar dessas minorias. Temos de começar a nos
preocupar com essas maiorias que há muito tempo não têm sido
consideradas, até porque são - ou vinham sendo - tratadas como
minoria. Precisamos ter a clareza de que branco e homem são minoria
e não o negro e a mulher.

Finalmente, Adelmo, quero dizer que não coloquei nada fora do
prumo nem da discussão. Pelo contrário, estou aqui convivendo muito
bem com o Prof. Elias, que o tempo todo critica o modelo neoliberal.
Sei que essa fala tem endereço certo e que, seguramente, resvala em
mim, um social-democrata. Nem por isso deixei de discutir questões
que me parecem fundamentais. Acho que o PT vai ter de aprender a
discutir questões que no passado eram de retórica, mas que, agora,
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infelizmente, não estão sendo cumpridas na prática. Não sou eu
quem reclama das mudanças que aconteceram na educação em São
Paulo. Entendo que as deficiências na área de educação vão acabar
causando a violência. Lá, em São Paulo, quem reclama da mudança
de política é o Janadzi, um Vereador do PT que foi expulso do partido
num primeiro momento, porque não abre mão dessa postura. Não
estou aqui partidarizando, estou procurando debater com clareza, em
um fórum que me parece público, que é comunitário, questões
fundamentais, que não são mais retóricas e sim práticas.

Tenho a certeza de que quando vier para a Mesa, o Deputado José
Augusto irá falar, como ex-petista, de problemas que enfrentamos em
São Paulo na área de saúde pelo descumprimento, na prática, de
discursos que, no passado, eram muito claros, porque eram retóricos.
Muito mais do que defender as nossas siglas, temos de começar a
cobrar dos companheiros uma coerência entre o discurso e a prática.
Até porque, Elias, vamos enfrentar um problema muito sério, ou seja,
teremos de saber se o discurso dos candidatos que se apresentam
agora é coerente, e se as pessoas que fazem esse discurso têm,
efetivamente, algum compromisso de realizá-lo na prática.

O Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira - Inicialmente, vou responder à
Eliana, que pergunta por que as campanhas de prevenção não têm
continuação. Fundamentalmente, porque não há recursos, as
campanhas são muito caras. Então, há uma distância entre o dever-
ser e o ser. Sabemos que essas campanhas ligadas à AIDS, aos
transplantes, deveriam ser contínuas, mas faltam-nos recursos.

Alguém perguntou sobre o orçamento do Estado para o ano em
curso. De nossa receita líquida, considerando o percentual previsto na
Emenda à Constituição n° 29, que é de pouco mais de 9%, este ano
teríamos de destinar à saúde uma quantia da ordem de
R$900.000.000,00, e, o que é pior, teremos de empenhar esse
recurso até julho próximo, o que muito nos preocupa.
Com relação aos portadores de deficiência, houve quem

perguntasse se a verba para árteses e próteses teria sido cortada. Se
foi feito, isso é um absurdo, mas não é do meu conhecimento; vou
verificar.

Vamos ao que nos disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão sobre a
sonegação - aliás, acho melhor para o Estado que chamemos de um
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retardamento no repasse dos recursos financeiros, não para
consolo, mas para que todos saibam como isso se processou, de
maneira geral, em todos os Estados e na União. Em Minas Gerais,
como todos já sabem, ficamos devedores de R$300.000.000,00 a
R$31 5.000.000,00, que foram empenhados. Devemos e vamos pagar
quando pudermos. Na União, foram R$3.000.000.000,00, que é
quanto o Ministério da Saúde está buscando na área econômica e
financeira. Vejam que, como Minas normalmente representa 10% ou
um pouco mais do peso específico da Nação, por nossa população
etc., há aí uma certa compatibilidade negativa, porque não
gostaríamos que isso ocorresse: enquanto a União deve ao Ministério
da Saúde R$3.000.000.000,00, que ficaram em restos a pagar e não
foram honrados até hoje, o Estado deve R$300.000.000,00.

A Valquíria, que falou na central de vigilância de óbitos, talvez fosse
melhor dizer se no Instituto Médico Legal o quesito "cor" é preenchido.
Não sei; vou mandar verificar.
A Joana, que comentou sobre conferência sobre assistência

farmacêutica, quero dizer que vamos conduzir a nossa, como temos
conduzido nas macrorregiões, porque a política de assistência
farmacêutica é fundamental no contexto da saúde no Estado. Vamos
debater livremente, com os Conselhos e com todos aqueles que se
interessem por essa área tão importante.

Finalmente, quero dizer da grande satisfação que tive em estar aqui.
Aprendi muito no decurso das apresentações e dos debates; foi um
prazer estar aqui com as senhoras e os senhores. Daqui levo algumas
indagações, que vou procurar responder - aliás, o nosso estudante
está convidado a ir lá; pode dizer que é ordem minha. Agradeço a
todos. Muito obrigado.

O Sr. Carlos José Cardoso - Como disse o Secretário do Estado de
Minas Gerais, este seminário nos dá um alerta muito grande, e todos
os que aqui se manifestam estão de parabéns. Não vou-me prolongar
muito, mas o que tiro de importante do debate de hoje é que se
mostra que o Brasil tem jeito, enquanto a representação das pessoas,
a sociedade civil e as entidades estiverem inteligentes, como vocês
estão, questionando, sabendo identificar onde está o problema e
buscando solução das autoridades. O Brasil tem jeito; temos de
caminhar nesse sentido. Obrigado.
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O Sr. Edson Ribeiro do Carmo - Boa tarde a todos. É

interessante participarmos junto com a comunidade de uma discussão
sobre a segurança pública. Há alguns anos, o Estado impunha a
segurança pública ao cidadão; hoje, o cidadão cobra do Estado o que
quer para a segurança pública.

Minha formação profissional foi em Minas Gerais - formei-me em
Belo Horizonte, em 1975, e fui da turma do Comandante-Geral -, e
entendo que a segurança pública tem de ser de responsabilidade
compartilhada de todos.

A segurança pública começa por uma política nacional de
segurança, por uma política estadual de segurança e por uma política
municipal de segurança. Sem essas políticas, todos os demais setores
da sociedade, como saúde, educação e a própria segurança, não
terão êxito, principalmente nos problemas sociais.

A segurança pública começa com o respeito às leis. Todo cidadão
deve respeitar as suas leis, para respeitar o ordenamento jurídico do
Estado. Tanto o cidadão deve respeitar as autoridades, como as
autoridades devem respeitá-lo, fazendo cumprir o que prometem em
campanha. Não se faz segurança pública sem respeito ao cidadão.

A segurança pública começa na intervenção precoce. Todos
sabemos que a melhor segurança pública é a educação de berço. E a
intervenção precoce até os 7 anos; a formação da criança, para se ter
uma boa formação na adolescência e uma sociedade pacífica.

Uma sociedade que não dá formação adequada à criança, município
que deixa crianças abandonadas nas ruas, município que prega
guardas armadas, em vez da intervenção precoce, gasta mais.
Aparato policial é necessário, mas é muito caro. Gastaríamos menos
se tirássemos as crianças das ruas e investíssemos na intervenção
precoce.

Não se faz segurança pública, sem medidas curativas. Devemos
investir na cura do nosso delinqüente, na cura do viciado em droga
licita e em droga ilícita. Hoje cuidamos somente do alcoólatra; e o
drogado? E justo colocar um drogado na cadeia porque é viciado?

Prefiro pensar na medida curativa e investir na intervenção precoce.
Quando colocamos um viciado na cadeia, perdemos mão-de-obra.
São dois prejuízos: um para mantê-lo na cadeia, e outro por perder a
mão-de-obra desse cidadão que poderia produzir para o País.
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A inserção social é outro problema. Por que um cidadão que

comete um crime tem de ser jogado às masmorras? Por que não
ressocializá-lo?

Os órgãos públicos de todos os Poderes devem estar integrados na
sociedade. A verdadeira violência está na desorganização social. Se
não organizarmos a sociedade com o comprometimento da autoridade
pública, nunca teremos segurança pública.

A Sra. Maria da Natividade Gomes Teixeira - Houve três questões
relativas à transversalidade dos temas. O Conselho Nacional da
Saúde, no documento "Diretrizes para a Realização de Seminários
sobre Violência Urbana e Saúde" colocou, no item 4, que ao tratar os
temas propostos deverão ser consideradas as dimensões de gênero,
etnia, raça, idade, condições de desempenho físico e mental, trabalho,
bem como as crenças e ideologias dos indivíduos e sua relação,
combinando violência e saúde.

Obviamente, há muitas dificuldades quando se trata de realizar um
evento desse porte, e acho que a coordenação poderá de alguma
forma dar um acerto nesse viés que ficou faltando.

Com relação à pergunta sobre a conferência de farmácia deste ano,
é preciso que vocês compreendam o problema de correlação de
forças que temos no Conselho Nacional de Saúde. Não é toda vez
que todas as coisas que os Conselheiros querem são aceitas pelos
gestores. Então, temos que negociar. E o máximo que conseguimos
foi a convocação, da forma que saiu. Cabe a todos nós tentarmos
viabilizar a conferência da melhor forma possível, para que tenhamos
mais esse ganho no controle social.

Com relação à pergunta sobre a mudança do código e da questão
da segurança, queria relembrar que, via de regra, as mudanças se
dão por conta das pressões populares. Se não tivermos uma
correlação de forças capaz de provocar essas mudanças, obviamente
elas não ocorrerão. O Código Penal está bastante velho porque não
contemplou todas as necessidades que a sociedade civil veio
colocando. E nós, sociedade, não tivemos força suficiente para fazer
as modificações necessárias nesse novo código.

Para finalizar, nós do Conselho Nacional de Saúde - e estou vendo
poucos Conselheiros aqui, vejo a Dra. Cláudia, coordenadora técnica
da questão da violência -, vimos aqui reafirmar aos parlamentares, às
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autoridades e à população que o Conselho Nacional de Saúde
está unido nessa luta. Nós, Conselheiros da Comissão Intersetorial,
entendemos que a nossa função, pela prerrogativa de Conselheiros, é
ajudar ao máximo que pudermos, para que possamos ter uma política
pública intersetorial de combate à violência, porque já temos uma, de
violência e saúde. E o caminho que encontramos é fazer uma política
intersetorial. Viemos aqui reafirmar o nosso compromisso de trabalhar
enquanto as nossas forças permitirem para conseguirmos levar
adiante essa meta a que nos propusemos quando começamos a
trabalhar com o controle da violência.

Agradeço a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui,
parabenizo as pessoas que falaram, pelo brilho de seu discurso e
deixo a todos vocês, trabalhadores, usuários do SUS, profissionais,
convidados, autoridades, todos que aqui estão, meu abraço fraterno.
Saímos daqui com a consciência de que todos juntos seremos
capazes de alterar esse estado de coisas que tanto aflige a nossa
sociedade. Merecemos ser felizes. Obrigada.

A coordenadora - Quero agradecer a todos que participaram desta
mesa. Antes de passar a palavra ao Presidente Edson Rezende,
queria dizer que a iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano,
junto com o Conselho Nacional de Saúde, contou com a parceria e o
trabalho de todos os Deputados de todos os partidos. Sou do PT e
vejo que só vamos fazer uma mudança neste País no dia em que
participarmos efetivamente, independentemente do partido que estiver
no Governo Municipal, Estadual ou Federal. O PT tem dado uma
contribuição no debate, na participação popular, no orçamento
participativo, para ouvir as críticas. Isso é importante, e que sempre
possamos realizar esse debate aberto. Todos que estamos nesta
mesa e que estamos aqui já escolhemos ou já defendemos algum
candidato às eleições deste ano. E natural que possamos discutir isso,
e que o debate permaneça em todas as áreas, para contribuirmos
com a mudança neste País, porque ela não acontecerá apenas
elegendo A ou B.

Quando o Governo que está em exercício, seja municipal, estadual
ou federal , é criticado e questionado, isso ocorre com base no que foi
proposto. Então, quando questionamos qualquer Governo, isso é
importante. Vamos questionar e torcer para que, estando um Governo
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diferente do que está hoje na esfera nacional, a população
continue participando, dando a sua sugestão, fazendo crescer o nosso
País. Acho que esse é o propósito deste seminário, que está sendo
realizado por todos os partidos e, principalmente, por uma visão de
que a questão de segurança não se resolve apenas por um viés. Ela
se resolve, principalmente, por meio dos membros do poder público
municipal, estadual e federal que atuam no momento e que têm uma
responsabilidade grande e por meio de todos nós que estamos
ocupando algum cargo de poder ou que estamos em alguma entidade,
em algum espaço da sociedade em que façamos a nossa intervenção.
Por isso a participação do Conselho Nacional de Saúde é
fundamental. Descendo aos Estados, temos os conselhos estaduais,
os conselhos municipais. Esperamos realmente que eles se tornem
efetivos, participativos para fazer o controle social, aquilo que tanto
desejamos em todos os sentidos, especialmente na questão da
saúde. Esperamos estar, como cidadãos brasileiros, fazendo o
controle social das políticas exercitadas em cada espaço do poder
público, cobrando o que é de nosso direito, o que está colocado nas
Constituições Estaduais e na Federal, cobrando o que é de nosso
direito como ser humano, como pessoa.

Então, quero agradecer, porque acredito que esse espaço colocado,
hoje, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, um espaço da
Região Sudeste, iniciou-se com uma grande contribuição para que
possamos efetivamente ter uma sociedade diferente, em que o ser
humano, o cidadão seja respeitado. Esperamos que ele tenha direito
de ir e vir, exercitando a sua vida no dia-a-dia sem medo. Agradeço,
mais uma vez, aos Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro
Leão, parceiros nesse requerimento; ao Conselho Nacional de Saúde;
à Assembléia Legislativa, que nos deu todo o suporte para que
realizássemos este seminário; a cada Secretário e a cada Deputado
presente. Com certeza, vocês contribuíram com esse processo do
debate.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputada Maria do Carmo Lara.
O Otaviano Lopes pede que seja respondida a sua pergunta.
Parcialmente, a Jovina e o Prof. Milton falaram sobre ela. Ele
encaminha ao Elias Jorge o seguinte: "Em seu último livro,
'Antropologia ou ( ... ) para Reinventar a Humanidade', Juvenal ( ... ) diz
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que a grande preocupação deve ser o homem, e não o tempo.
Diante de todas as colocações apresentadas, não foi colocada a
preocupação com a restruturação do homem ou da família, o primeiro
ambiente de formação humana, partindo do princípio de que o ser
humano é mistura de eros e tânatos, bem e mal".

O Sr. Elias Jorge - Eros e tânatos, bem e mal. Na verdade, o
objetivo de toda essa conversa é o homem. Há um filósofo do século
passado que disse que o homem estava condenado a ser feliz.
Acredito piamente nisso. Temos que fazer política com uma direção
de construção, perseguindo a felicidade.

Com relação ã família, hoje não dá mais para trabalhar com o
conceito clássico de família: pai, mãe e filhos. As famílias brasileiras
estão absolutamente alteradas. Há famílias em que a mulher é cabeça
do casal, em que a mulher é o pai e a mãe, em que o pai é a mãe e o
pai, em que os avós são os grandes responsáveis. Há também a
produção independente. Então, a análise de família hoje tem que
mudar radicalmente. Temos várias formas de organização das
famílias, mas não tenho nenhuma dúvida de que toda a conversa
deste seminário, dos outros, da saúde, das políticas públicas, da
economia tem que objetivar o homem e a sua felicidade. Você tem
toda a razão: o homem deve ser o centro das construções que
fazemos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Elias. A riqueza dos debates,
principalmente com a participação ativa do público, foi fundamental. O
nosso tempo é muito curto e dificulta a continuação dos trabalhos,
mas, à tarde, continuaremos. A intersetorialidade é um tema
fundamental que perpassou todas as falas. E a troca de experiência
regional - já passamos por inúmeros seminários - é muito
interessante; precisamos aproveitá-la. A união das forças políticas e
sociais é essencial para a questão complexa da violência e da saúde.
Neste momento, estamos exercitando a melhor forma de controle
social: a participação da sociedade, porque é ela que irá mudar os
destinos desta Nação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos

aos expositores e às demais autoridades participantes, bem como ao
público em geral, e encerra a reunião, convocando os Deputados para
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as reuniões especiais de logo mais, às 14 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 173a REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/5/2002
Presidência do Deputado Eduardo Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Realização de oração - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Sra. Maria Cecília de Souza Minayo -
Palavras do Sr. Helder Rogério Santana Ferreira - Palavras do Sr.
Daniel Cerqueira - Palavras da Sra. Vanda de Aguiar Valadão -
Palavras do Sr. Eduardo Cerqueira Batitucci - Palavras da Sra. Fátima
Oliveira - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Antônio Genaro - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - João Paulo - Maria José
Haueisen - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - As 14h15min,

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

Ata
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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. Deputado Federal Nilmário Miranda; Maria Cecília de
Souza Minayo, Coordenadora do Centro Latino-Americano de Estudos
de Violência e Saúde; Helder Rogério Santana Ferreira, membro do
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade do Estado de São
Paulo; Daniel Cerqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA -; Vanda de Aguiar Valadão,
coordenadora do Curso Integrado de Especialização em Segurança
Pública da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES -; Eduardo
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Cerqueira Batitucci, pesquisador da Fundação João Pinheiro, e
Fátima Oliveira, Coordenadora da Regional Minas Gerais da Rede
Saúde.

Realização de Oração
- Procede-se à realização de oração.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do

Seminário Regional Violência Urbana e Saúde Pública. Nesta tarde,
será discutido o tema "Violência Urbana: Diagnóstico e Perspectivas
de Solução".

Palavras do Sr. Presidente
Senhores e senhoras, dando prosseguimento aos trabalhos

iniciados neste Plenário, na manhã de hoje, estamos reunidos neste
fórum para debater acerca da violência urbana e saúde pública, tema
central deste seminário.

Todos temos conhecimento ou, na pior das hipóteses, noção de
quanto a violência urbana vem crescendo, dia após dia, fazendo-nos
reféns de um caos incontrolável em todos os sentidos.

Quando falamos em violência, não nos referimos apenas à questão
física. A violência social, que promove o desemprego, o desespero
daqueles que precisam e querem trabalhar, a falta de acesso à
educação, à saúde, ao lazer, ao esporte, a uma vida digna, enfim,
tudo isso é violência, é exclusão.

A nossa expectativa é a de que, ao final deste seminário, possamos
apontar soluções para essa grave questão.

Temos certeza de que, ao aprofundar este debate, reunindo a
participação e a contribuição de cada um, estaremos construindo um
projeto viável, apontando soluções para o problema da violência
urbana e da saúde pública.

Costumamos dizer que nada do que fazemos conseguimos fazer
sós. Portanto, é do esforço coletivo, é do trabalho conjunto que iremos
construir os caminhos de que precisamos para resolver os grandes
problemas que nos afligem.

Um bom encontro para todos nós e, desde já, os nossos
agradecimentos a cada um de vocês pela presença nesta Casa
Legislativa. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maria Cecília de Souza Minayo
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Boa-tarde. Estou com muito medo de me enrolar um pouco,

porque esse ambiente é muito grandioso para mim. De qualquer
forma, gostaria de me descontrair para conseguir passar para vocês
um pouco das preocupações, experiências e estudos que temos sobre
a questão da violência e da saúde no Brasil.

Antes de mostrar os dados, vou falar o que, do ponto de vista da
saúde, é chamado de violência. A área da saúde usa um termo:
causas externas. Geralmente, traduzimos como violência e acidente.
São dois termos diferentes, mas, ao mesmo tempo, indicam ações
que não são exatamente doenças, assuntos com os quais a área
médica está muito mais familiarizada. Para terem uma idéia, morre-se
no Brasil mais de violência que de AIDS. A violência e os acidentes
geram quase 120 mil mortes no País, constituindo a segunda causa
de mortalidade. De AIDS, morre-se menos. No entanto, não nos causa
tanto pavor essa violência que mata.

O que na saúde chamamos de violência? Homicídios, suicídios e
acidentes em geral. E muito difícil falarmos que alguma coisa é
acidente. Raramente um acidente não está ligado à violência. Por
exemplo, a pessoa no trânsito que mata outra, quase sempre, está
embriagada ou em alta velocidade. Mesmo que essa pessoa não
tenha matado o seu próximo de causa pensada, isso não significa que
não tenha sido violência, porque houve atos anteriores de banalização
da vida e desvalorização do próximo. Na verdade, acidentes e
violências não são exatamente fatos do setor da saúde. A saúde tem
de se importar com eles, porque são causas de mortalidade muito
relacionadas a problemas sociais, a conflitos sociais ou a
comportamentos humanos. Como dizia, temos de 117 mil a 120 mil
pessoas mortas por ano, devido à violência. Na década de 90, o Brasil
perdeu mais de um milhão de pessoas para a violência.

Gostaria de passar para vocês alguns dados desse gráfico. Se
olharmos no geral, nos últimos 20 anos, tivemos um aumento de
quase 36% da violência no País. De 1979 a 1999, configurando 20
anos, tivemos esse crescimento. Podem notar que estamos
trabalhando com a cor amarela, que são as taxas de acidentes de
trânsito, uma das maiores causas de mortalidade no País. A cor
vermelha é a taxa de homicídios. Com o aumento de 36% da
violência, vamos verificar que os acidentes de trânsito cresceram 6%
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nos últimos 20 anos. Nos últimos dois anos, depois do Código de
Trânsito, embora ele não esteja perfeitamente aplicado, temos já uma
diminuição na mortalidade por acidentes de trânsito.

A grande questão da violência hoje, sobretudo com relação à
mortalidade, são os homicídios. Nesse mesmo período, enquanto os
acidentes de trânsito cresceram 6%, com tendência a baixar, os
homicídios cresceram 115%, ou seja, hoje esse é o grande problema
que a sociedade brasileira está vivendo: agressões entre nós, seres
humanos, as quais, em grande medida, levam à morte. Também
levam à hospitalização, mas em nível menor, porque a situação está
chegando a tal ponto, que quem agride o outro com arma agride para
matar; raramente alguém que é agredido com arma vai para o
hospital.

Vamos ver como isso se configura nas regiões. Se olharmos o
quadro, veremos que a maioria das causas externas da violência e
dos acidentes se concentram nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Outro dado impressionante refere-se às Capitais: poucas pessoas
sabem que Roraima, Pernambuco e Espírito Santo têm as três
Capitais onde é mais alto o índice de violência.

Os acidentes de transporte, ao contrário, estão concentrados nas
regiões Sudeste e Sul, sobretudo, o que está absolutamente
relacionado à existência da estrada BR-116, apelidada pelos
moradores da região como Estrada da Morte.

Os acidentes de trânsito se concentram também em Roraima; quer
dizer, ali é um território sem lei, pois ali se concentram tanto
homicídios quanto acidentes de trânsito.

As taxas de internação por acidentes de transporte também são
maiores em parte da região Sul e em parte da região Sudeste. As
internações por transporte não especificado também são freqüentes
na região Centro-Oeste - incluindo-se Brasília -, onde, aliás, o trânsito
é uma coisa de louco. E sabemos que ai está uma causa de violência
perfeitamente possível de ser prevenida, com políticas públicas
eficientes e, sobretudo, com regulação de trânsito.

Não quero ficar falando só de números, porque acho que isso não
nos leva a nada, mas quero chamar a atenção dos senhores para o
fato de que a maioria dos homicídios, que, hoje, no Brasil, somam 42
mil mortes por ano - muito mais do que o que se vê em muitas guerras
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-, estão concentrados, sobretudo, na região Sudeste.

Ao olhar esses mapas e dados, podemos chegar a algumas
conclusões muito importantes para trabalhar com prevenção. Hoje,
sabemos que a mortalidade por violência é, sobretudo, um fato
masculino. Em relação à população feminina, a média da população
masculina que morre por violência é de 6 para 1. Em determinados
lugares, principalmente nas grandes Capitais, como Rio de Janeiro,
São Paulo e Vitória - Belo Horizonte ainda não aparece nessa
estatística de forma muito grave -, chegamos a uma mulher para dez
homens.

Também poderíamos dizer que a maioria das pessoas que morrem
por violência são jovens. Gostaria que vocês prestassem atenção
neste gráfico, que é muito elucidativo, sobre morte de jovens por
causas externas. Observem que toda esta parte em azul indica
mortalidade por violência. Depois vamos ter as cardiovasculares,
respiratórias, doenças do coração e doenças endócrinas, ou seja, a
maioria, quase 80% dos jovens estão morrendo não por doenças, mas
por violência.

Poderíamos perguntar por que será que esses jovens estão
morrendo por violência, que é do trânsito, mas, sobretudo, por
homicídios. Veremos que essas mortes estão concentradas em
grandes centros, em cidades de economia dinâmica, em cidades onde
há crime organizado, onde há tráfico de drogas, de armas, combinado
com uma alta possibilidade de consumo, uma alta chamada dos meios
de comunicação para o consumo e um desemprego estrutural muito
forte. Não quero dizer que aquele jovem que está desempregado vai
diretamente para a droga, mas, por exemplo, entre os jovens de 18
anos, cerca de 10% hoje conseguem emprego no mercado de
trabalho. Então, 90% "vira-se" como pode. E parte desses 90% é
aliciada para o crime organizado.

Estou falando de coisas muito gerais, mas é muito importante ver
como se configura essa violência na minha cidade, quais são as
maiores vítimas, se são os jovens. E hoje qualquer política pública que
se fizer visando aos jovens é capaz de interferir nas taxas de
violência. Mas isso não basta, porque significa pensar no peixe
pequeno, naquele jovem cujo caminho é responder ao estímulo do
dinheiro fácil e das possibilidades de uma aventura que a idade lhe
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proporciona, como proporcionou a todos nós, quando jovens.
Todos nós quisemos viver aventuras, mas fizemos aventuras mais
sadias.

E preciso ter em conta que essa violência que hoje está matando os
nossos jovens não é a violência política da década de 60, não é a
violência do ideal que tivemos ao lutar por uma sociedade melhor. E
uma violência infrapolitica, que se escuda na fraqueza do Estado, na
falta de políticas públicas, na falta de articulação da área da
segurança pública nos seus graus mais intensos, na falta de
perspectiva desse jovem, para o qual estamos deixando muito poucas
possibilidades.

Não estou falando nem de morbidade, porque o tempo não permite,
seria um outro capitulo a trabalhar. Precisamos ver que temos de
fazer macropolíticas, que dependem do Poder Executivo, que
dependem do Poder Legislativo em todas as suas esferas. Mas temos
de atuar também como sociedade, temos de trabalhar a nossa
subjetividade e a de nossos filhos, pensando numa sociedade que
valoriza a vida.

Hoje a grande questão que temos é a da infrapolítica social, é a da
incapacidade que nós, como Estado e sociedade, estamos
demonstrando frente ao crime organizado, aos apelos de consumo e à
possibilidade de criar condições para uma vida melhor nessa
sociedade. E possível? E. Costumo dizer que a violência não foi
trazida por um demoninho, não foi trazida por um extraterrestre. A
violência foi construída, é construída. Esse crescimento que estamos
vivendo hoje começou no final da década de 70, e hoje estamos
recebendo o troco de uma profunda desigualdade, de um Estado
leniente, que permite a entrada dos mais diferentes tipos de crime,
porque não tem controle, porque tem corrupção.

Como dizia um companheiro estudioso da violência, hoje o crime
organizado tem como sócio o Estado: corrompe juízes, policiais,
advogados, Deputados, Senadores, governantes, etc. Então, temos
de dissociar esses sócios. Temos de começar a colocar luz na
possibilidade de uma sociedade que não esconda o crime, puna e, por
outro lado, olhe para os nossos jovens com amor, com vontade de
lhes dar um futuro que hoje 90% deles não vislumbram na sociedade
brasileira, da forma como estamos vivendo.
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Palavras do Sr. Helder Rogério Santana Ferreira

Boa-tarde. Gostaria de agradecer o convite feito pela organização do
seminário, em nome, talvez, da Deputada Maria do Carmo, e de
parabenizar os colegas da Mesa. Fiquei muito feliz com a primeira
apresentação, que colocou a questão das causas da violência e
discutiu muito a questão dos jovens e a do desemprego. Não são o
desemprego e a pobreza que criam a violência: o desemprego diminui
a possibilidade de as pessoas 'se virarem", terem alguma condição de
vida e aumenta a atração que o tráfico de drogas, por exemplo, exerce
sobre essas pessoas. Falarei sobre a violência urbana em São Paulo,
como me foi pedido. Tentarei também apresentar algumas
proposições.

Falarei um pouquinho sobre os homicídios no Brasil, a violência e o
crime em São Paulo, a crise do sistema penal e algumas proposições.
Sobre o homicídio no Brasil, referendando um pouco os dados
apresentados aqui, ele passou de uma taxa, em 1979, de 9,44
homicídios por 100 mil habitantes para, em 1997, uma taxa de 24,91
homicídios para 100 mil habitantes. Então, houve um aumento de
250% nessa taxa, nessa fonte de dados. Os homicídios em relação às
mortes passaram de 1,57% das mortes para mais de 4% de todas as
mortes. Referendando novamente os dados já mostrados, Roraima se
apresenta como um dos Estados com maior taxa de homicídios,
seguido de Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos com
taxas acima de 50 por 100 mil habitantes. Depois, temos São Paulo e
Amapá: acima de 40 homicídios por 100 mil, no ano de 1999. Depois,
Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia, acima de 30. Pelo menos o
Estado de Minas Gerais está em uma situação um pouco melhor
nesse aspecto.
A violência se concentra, de certa forma, nas regiões

metropolitanas. Pode-se notar que as médias das regiões
metropolitanas são maiores que as taxas dos Estados. Então, temos
um problema seriíssimo, em Vitória, principalmente: uma taxa acima
de 80 por 100 mil. Depois vem Recife, São Paulo, Baixada Santista,
Rio de Janeiro, Região Metropolitana de Campinas. Temos, depois,
São Paulo, onde não há violência só na região metropolitana da
Capital, mas também na Baixada Santista e em Campinas.

Falarei um pouco mais detidamente sobre violência e crime em São
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Paulo, mostrando um pouco a situação nos últimos cinco, seis
anos, a evolução das ocorrências criminais registradas pela polícia e
pela Secretaria da Segurança Pública. Começarei pelos crimes contra
a pessoa. Temos, em relação aos homicídios dolosos, neste gráfico,
uma evolução de 1996 a 2001. Então, podemos ver que o que se
destaca é o crescimento dos homicídios no interior, chegando à taxa
de 20 homicídios dolosos por 100 mil. Neste gráfico, não estão todos
os homicídios, porque há uma divisão entre homicídios dolosos e
homicídios culposos. Homicídios dolosos são aqueles em que há dolo,
a pessoa tem vontade de causar o homicídio. Os homicídios culposos
têm mais relação com acidentes ou ocorrem quando não há intenção
de causar a morte. Temos também um leve crescimento das taxas de
homicídios dolosos no Estado, na Capital e na região metropolitana,
se olharmos apenas 1996 e 2001. Os homicídios culposos, na taxa
por 100 mil - isso não são números absolutos, não quer dizer que os
homicídios em números estejam caindo... De certa forma, podemos
até estar perdendo um pouco mais de vidas, mas, como aumentaram
a população e a taxa por habitantes, houve uma pequena queda dos
homicídios culposos nesses anos, na taxa de homicídios por 100 mil,
tanto no interior como na Capital e na região metropolitana.

Nas tentativas de homicídio, principalmente na Capital, nota-se que
houve um crescimento, passando de 20 para quase 25 casos por 100
mil habitantes. Na região metropolitana e no interior do Estado, houve
uma certa estabilização.

Sobre as lesões corporais, temos um aumento considerável tanto na
região metropolitana quanto na Capital, passando de cerca de 250,
300 casos para cerca de 500 casos de lesões corporais por 100 mil
habitantes. Há um leve aumento tanto na média do Estado quanto no
interior.

Em latrocínios, roubos seguidos de morte, tivemos uma leve queda,
se considerarmos apenas 1996 e 2001. Há uma tendência de queda
na Capital e na região metropolitana. No interior, há um leve aumento.
Isso, talvez, seja causado por uma maior penetração de armas no
interior, nos últimos anos. Embora esse crime pareça pouco,
pensamos em 2 casos por 100 mil habitantes; no caso da Capital de
São Paulo, teríamos 200 casos por ano, "apenas", entre aspas. O
roubo seguido de morte é uma das violências que mais aterroriza a
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população, o medo de ser roubado e morto em seguida. Os
estupros, em relação à taxa por 100 mil habitantes, estão, de certa
forma, estabilizados, o que não quer dizer que seja bom, pois
gostaríamos que sofresse redução. Na Capital, a taxa por 100 mil
habitantes vem crescendo levemente, em torno de 10 ou 12 por 100
mil habitantes.

Em relação aos crimes contra a propriedade, apresentarei apenas
os furtos e roubos de veículos, para não demorar muito. Há uma
tendência de crescimento em todo o Estado. O interior, em amarelo,
atinge menos de 50 roubos de veículos por 100 mil habitantes. Em
2001, passou de 300. Principalmente no interior, esse aumento é
proporcionalmente considerável, mas aumentou em todo o Estado.

E interessante notar também que a taxa de roubos de veículos na
Capital é acima de 1.000 por 100 mil habitantes, e os furtos estão por
volta de 600. Hoje em dia, há mais roubos do que furtos de veículos. A
diferença é que o roubo se dá por meio de violência. Pode-se apontar
uma arma, não necessariamente atirar ou agredir. O roubo efetiva-se
mediante uso de violência ou ameaça de violência. Essa pode ser
uma das interpretações. Outra interpretação é que algumas pessoas
cujos carros tenham sido furtados talvez não registrem os casos.
Geralmente as pessoas têm seguro. E essas registram o furto.

No que diz respeito ao tráfico de entorpecentes, houve crescimento
no interior do Estado e uma certa estabilização na Capital. E
interessante notar que, de acordo com dados da polícia, a apreensão
por tráfico de drogas no interior tem sido maior do que na Capital.

No tocante à extorsão mediante seqüestro, os números absolutos
apontam que essa prática cresceu nos últimos dois anos, chegando a
300 casos no Estado. Não há tantos casos de homicídio, mas o alto
crescimento desperta grande preocupação na sociedade.

Agora, gostaria de abordar a crise no sistema penal. Há a questão
da "vitimização". A fonte dessa pesquisa foi o CEAD. Em 1998, 6%
dos indivíduos declararam ter sido vítimas de roubo ou furto nos
últimos 12 meses, e 20% disseram que pelo menos uma pessoa na
família já havia sido vítima de roubo ou furto.

Este gráfico registra a taxa de vítimas de agressão física. Quase 2%
das pessoas afirmaram ter sido vítimas de agressão física nos últimos
12 meses, e 5% das pessoas, em 1998, disseram haver na família
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alguma vítima de agressão física nos últimos 12 meses.

Outro problema que envolve o sistema de justiça penal é a questão
da subnotificação, ou seja, nem todos os crimes são registrados.
Logo, temos de nos deter em dois crimes. No que tange à questão do
roubo ou furto, em nível estadual, 54,5% das pessoas não recorreram
à polícia por causa de roubo ou furto. Portanto, o sistema não registra.
Como o sistema não tem conhecimento, não tem como agir, nesses
casos, porque, sem o boletim de ocorrência, não é possível abrir
inquérito policial. Sem denúncia, não haverá condenação e prisão.

Nos casos de agressão física, a taxa no Estado é maior. Em 1998,
61,8% das pessoas não recorreram à polícia.

Em relação à ação da polícia, esse texto foi retirado da Internet, do
"site" de segurança pública da Polícia Militar. Aqui há a descrição de
dois casos de ação policial. Não vou me deter em detalhes, mas
gostaria de ler um pequeno trecho. Sem denúncia específica, e
motivados apenas pelo tirocínio, os policiais militares da viatura tal
desconfiaram da atitude dos ocupantes de um veículo e decidiram
abordá-lo. Foram recebidos à bala e, no revide técnica e legalmente
correto, após rápida perseguição, prenderam os infratores. Após a
prisão, tomaram conhecimento de que havia um refém no interior do
veículo, baleado e morto durante a troca de tiros.

A seguir, o segundo caso. Chegando ao local, indignados pela
presença policial levada pelo comparsa - o infrator, que já havia sido
pego pela polícia -, o denunciante foi friamente assassinado pelos
companheiros, ocasião em que se travou intenso tiroteio, culminando
com a morte dos integrantes do bando. Não a justificamos, tampouco
abrimos mão de uma investigação rigorosa. Porém, afiançamos que o
ocorrido não pode ser resumido como brutal fuzilamento.

O que quis mostrar com essas duas matérias é que a polícia
defende que o tiroteio é legítimo e que, em casos como esses, é a
melhor forma de ação policial.

Atuei como consultor de um curso de direitos humanos para a
Polícia Militar, ministrado pela Cruz Vermelha. Um dos pontos
ensinados aos policiais é que a ação policial requer proporcionalidade,
necessidade e legitimidade. Uma das coisas a respeito disso é que,
no momento de uma prisão, o tiroteio deveria ser evitado. O criminoso
deveria ser cercado para ser detido. Se a questão é no trânsito, a
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polícia deveria priorizar a perseguição do automóvel e proceder
ao cerco com a ajuda de outras viaturas policiais, impedindo que um
tiroteio vitime transeuntes, policiais e o infrator.

Em 2001, foram registradas quase 400 mortes em confrontos com a
Polícia Militar, das quais cerca de 20 foram de policiais. No caso da
Policia Civil, há em torno de 40 mortos em confronto. Mortos em
conflitos, possíveis suspeitos, agressores e policiais, há algo em torno
de 10  15 policiais.

Quanto à forma do confronto policial, perde-se a vida tanto de
infratores como de policiais, se a estratégia for uma atitude direta de
confronto, e não de negociação. Temos também os feridos em
confronto. Não vou me deter nisso, pois já falei dos mortos.

Aqui, temos um pouco sobre a ação da polícia no Estado de São
Paulo. No final do ano passado, a imprensa trazia muitas críticas à
forma como a Secretaria da Segurança Pública conduzia o combate e
a prevenção contra a violência. Criticaram dizendo que a Secretaria
era muito fraca, que o Governador não estava atuando. Dai, houve os
casos das mortes dos Prefeitos do PT e vários de seqüestro.

De certa forma, a resposta da polícia e da Secretaria da Segurança
Pública acabou vindo com o caso de Sorocaba, em que 12 infratores
foram mortos. A população de São Paulo, em sua maioria, apoiou
essa ação, dando-lhe conotação de legítima defesa. A crítica que
houve no momento foi que, como a policia e a secretaria sabiam que
aquela ação criminosa estava sendo preparada, que pessoas
armadas, em um carro, dirigiam-se ao aeroporto para cometer um
grande assalto, a ação policial deveria ter sido feita antes. Em vez de
ter sido realizada na rodovia, deviam ter tentado prender os infratores
antes e impedi-los de cometer aquele crime, evitando com isso, talvez,
a morte dos 12 infratores. A critica não teve muita força, porque boa
parte da população achou importante, achou que era uma forma de a
polícia responder à criminalidade. Sabemos que isso não tem um
efeito grande sobre a mente de infratores e criminosos na hora de
decidir se vão cometer ou não o crime. O mais importante parece ser
a questão da punibilidade, a sensação que o infrator pode ter de ser
pego ou não em uma infração, e não a qualidade da punição.

Quanto à ação da polícia judiciária, há uma questão séria a se tratar:
os boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil. Como já disse,
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em alguns casos, metade dos crimes não são notificados. No
Estado de São Paulo, em 2001, 2.500.000 BOs foram registrados.
Desses, nem todos são delitos. A taxa de delitos registrados fica um
pouco acima de 1.500.000. Mas desses, os que geraram inquérito,
que futuramente possam gerar processo criminal e condenação, foram
em torno de 300 mil. BOs transformados em inquérito policial totalizam
apenas 20%.

Com relação às prisões efetuadas, se considerarmos um infrator por
BO, tem-se um inquérito policial, com um infrator, pelo menos, algo
em torno de 100 mil prisões efetuadas apenas. O sistema está sendo
incapaz tanto de transformar os BOs em inquéritos policiais, ou seja,
levantar provas contra os suspeitos, como, ao mesmo tempo, de
prender esses suspeitos.

Taxa pelos crimes de conversão. Por exemplo, ocorreram 4.535
homicídios, BOs registrados, e 6.648 se transformaram em inquérito
policial. Isso porque houve um atraso. Muitos homicídios ocorridos em
1996 só se transformaram em inquérito policial em 1997. Infelizmente,
não estou conseguindo explicar muito bem. A questão é mais ou
menos o seguinte: não se consegue converter alguns crimes de BO
em inquérito policial. Com isso, não são feitas investigações, não se
pode formular um processo para julgar o possível suspeito do crime.

Ação da justiça criminal. Isso traz um problema muito sério. Só vou
pegar o dado final, que é a questão da responsabilização penal. Essa
é uma pesquisa sobre impunidade em homicídios de crianças e
adolescentes. Condenação em segunda instância: de 622 homicídios,
apenas 1,72% dos suspeitos pelo crime cometido foram condenados.
O índice de responsabilização penal é inferior a 2%. Em 98% desses
622 casos acompanhados não houve nenhuma condenação.

Essa tabela também mostra a questão da morosidade da justiça. Há
uma morosidade mínima, abaixo da qual é impossível trabalhar, que
seria de 10,16 meses para um caso de linchamento, com alguns
atrasos, pode chegar até a 52,36 meses. Há vários casos que chegam
a ultrapassar 100 meses em sua apuração, arquivamento, absolvição
ou condenação. Essa lentidão da justiça pode passar para a
sociedade a idéia de que a impunidade é muito grande.

Se alguém tiver interesse, durante o debate, tentarei explicar melhor,
porque o meu tempo já está esgotado.
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Foi feito um projeto de emenda à Constituição, apresentado pelo

Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, que traz várias propostas
para aumentar a agilidade e a eficiência das polícias, da Promotoria e
do sistema judiciário.

Como propostas, temos a unificação das polícias; a Ouvidoria, com
poder de investigação para o controle da violência policial; a idéia do
fim do inquérito policial e da polícia judiciária - acabar com o inquérito
policial e ter uma investigação conduzida pelo Ministério Público, para
agilizar o processo; a aplicação do ECA, mesmo nas medidas
socioeducativas; a aplicação da lei de execução penal; trabalho e
educação para os presidiários; condições dignas de encarceramento;
expansão do regime semi-aberto e expansão da aplicação das penas
alternativas; investimento em polícia científica - banco de dados
nacional de impressões digitais e fotografias de pessoas detidas e
com antecedentes criminas -; aprimoramento do policiamento
comunitário; bases comunitárias com número mínimo de policiais -
permanência dos policiais de forma que os residentes conheçam os
policiais que atendem à região; divisão mais eqüitativa dos policiais
pelos distritos e pelos bairros da cidade, para que não se concentrem
somente no centro ou nos bairros de maiores posses.

Outro ponto tratado na primeira apresentação é a questão do crime
organizado e do tráfico de drogas. Hoje em dia, problema sério é a
morte dos jovens por homicídio. Há que se debater a
descriminalização do consumo de drogas e seu impacto na sociedade
em relação à violência e à saúde pública. Qual é a melhor forma de
conter o uso de drogas? Ninguém defende o uso nem o comércio,
mas sabemos que a forma atual de controle não está surtindo o efeito
desejado.

Outro pontb discutido é o aumento da capacidade e da qualidade
dos serviços públicos essenciais. E a garantia dos direitos sociais,
saúde, educação, lazer, trabalho, habitação, para melhorar a
qualidade de vida e conter a violência.

Palavras do Sr. Daniel Cerqueira
Boa-tarde. Agradeço a oportunidade de discutir e lançar algumas

reflexões sobre a violência. E uma honra estar presente num fórum do
qual participam pessoas heterogêneas, líderes comunitários, políticos
e especialistas. Pesquisa e elaboração de políticas públicas não
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podem ser feitas num castelo de cristal, longe das discussões e
das pessoas envolvidas.

Fiquei feliz por ter observado nas discussões propostas que
versavam sobre a necessidade de sistemas de informações e dados
sistematizados intercomunicáveis com outros dados sociais,
demonstrando a intersetorialidade e multidisciplinaridade do tema:
cultura, saúde e violência devem ser discutidas conjuntamente.

Quero relembrar alguns fatos ocorridos neste ano e algumas
discussões decorrentes, bem como os princípios em que se basearam
as nossas propostas.

No começo do ano, no dia 2 de janeiro, ocorreu a morte do
seqüestrador Dutra Pinto, em São Paulo. Coincidentemente, neste
dia, no Presídio Sul Branco, em Rondônia, numa rebelião, morreram
27 detentos.

Nessa fase, tivemos ainda uma série de seqüestros, seqüestros
relâmpago, homicídios, uma comoção geral. Se não fosse o aspecto
trágico dessa história toda, seria interessante observar dois tipos de
comentários que ouvíamos recorrentemente em discussões de
botequim e até na televisão, em programas de auditório em que as
pessoas abordavam esses assuntos. Primeiro, diziam: "Puxa, não tem
solução. O crime compensa e dominou. Como é que fica? Se até
agora não se conseguiu... Como é que vamos resolver?". Depois, num
segundo momento, diziam: 'Tudo isso é culpa desse pessoal dos
direitos humanos. Tem que deixar. A polícia tem que ir lá e matar o
bandido. Bandido bom é bandido morto".

E assisti a essa discussão recorrentemente, até na televisão. Então,
antes de anunciar as primeiras propostas mais especificamente, é
necessário dizer que essas duas coisas estão ligadas intrinsecamente
à desinformação, à ignorância de alguns fatos. Primeiro, porque não
há motivo para desesperança. Há, sim, motivo para esperança.
Acredito até que possa mostrar mais adiante que no Brasil nunca se
fez política de segurança pública baseada em planejamento
estratégico e em instrumentos científicos. Normalmente, toda política
que vem sendo empreendida até então foi fruto de pressões de
governantes, ou fruto do matiz ideológico do governante de plantão. A
maior prova de que nunca houve uma política de segurança pública
calcada nos planejamentos estratégico e científico é exatamente a
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inexistência de informações sistematizadas para que possamos
lançar diagnósticos seguros e específicos, lançar programas e
reorientar as decisões. E não estamos falando de algo novo, mas da
criminalidade. Pasmem: a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é
o único indicador que a gente tem em âmbito nacional. Essa taxa vem
crescendo 5,5% ao ano desde 1980, ou 1981. E vem crescendo em
grande velocidade há muito tempo. Não se trata de uma explosão.
Não está acontecendo agora. Simplesmente é fruto da inoperância
nessa área. Em segundo lugar, também não é verdade que eficiência
policial e a segurança pública sejam contraditórios com os direitos
humanos. Eu diria que não apenas não é contraditório como é
condição necessária, porque o poder de dureza do camarada que
eventualmente matou aquele criminoso do ônibus 157 no Rio, ou do
que torturou Dutra Pinto, é o mesmo que se dá a um policial para que
ele suba em uma favela, invada a casa das pessoas, espanque,
torture e cobre propina de traficantes, liberando-os logo após. E a
mesma truculência que mata de vergonha uma parcela significativa da
corporação: o policial que quer trabalhar e ao mesmo tempo vê a
imagem da corporação ser manchada todos os dias por esse mau
policial.

Então, se estamos falando em segurança pública, temos que deixar
bem claros os princípios gerais. Sem estado de direito, não sobra
nada. Sobra apenas o caos. Todo o nosso planejamento e ação têm
que levar em conta o estado de direito, a garantia dos direitos
humanos, sem o qual tudo fica muito difícil.

Feitas essas menções iniciais, gostaria de falar sobre dois conjuntos
de aspectos: o que fazer e como fazer. Para dar uma visão mais
abrangente das propostas que faremos em seguida, vou falar
rapidinho sobre alguns dados e não vou gastar muito tempo. Do
contrário, no escurinho, a gente vai terminar dormindo. Mas não posso
deixar de dar algumas informações. O que esse gráfico aí mostra são
índices de crimes agregados. Os da linha azul referem-se ao crime
contra o patrimônio; os da vinho, contra a pessoa; e os da amarela, as
drogas - posse, uso e tráfico. Podemos notar que, pelo menos desde
a segunda metade da década de 90, todos esses crimes vêm
aumentando. Esse segundo gráfico segmenta pela faixa etária, e
podemos ver como a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é
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muito superior em relação aos mais jovens, como já foi dito
anteriormente.

Este outro gráfico eu trouxe para mostrar como está a situação no
Rio de Janeiro, a "vitimização" fatal. Onde está em vermelho, vemos
os dados referentes à periferia, onde moram muitos pobres. Quando
falamos sobre o Município do Rio de Janeiro, podemos ver que a
região Oeste é a mais dramática, exatamente onde a renda "per
capita" é uma das menores. Depois vou resumir todos esses
indicadores, porque não disponho de tempo. Mas existem outros
indicadores que considero chocantes, como o crescimento de
homicídios no Rio de Janeiro nos últimos dez anos: 45%. Quando
olhamos a parcela da população de 15 a 24 anos, vemos que o
aumento é ainda maior. Se olharmos como esses homicídios
ocorreram, vemos que existe uma participação crescente e absurda
de armas de fogo. Vemos que em apenas dois anos... Em 1998, por
exemplo, entre os homicídios, a participação de armas de fogo no Rio
de Janeiro ocupava 79%. Em 2000, já era 83,5% da população em
geral. A participação dos jovens de 15 a 24 anos passou de 82,2%
para 87,8%. Isso mostra, primeiro, que é dramática a situação de
homicídios, principalmente em relação aos mais jovens. E dramático
também o uso de armas de fogo. Para fins de comparação, colocamos
aí dados de alguns países que mostram a participação dessas armas
nos homicídios. Podemos ver que o Brasil ganha disparado. Nesses
outros países, além disso, a taxa de homicídios é muito menor do que
no Brasil. Aí, eu havia feito também uma tabelinha com a
discriminação por faixa etária. Observamos que houve um
crescimento absurdo de homicídios por armas de fogo, principalmente
vitimando homens jovens.

Outra tabela que acho interessante considerar na montagem desse
mosaico para que possamos chegar a uma conclusão sobre o tipo de
política que seria interessante aplicar é a que vem das pesquisas de
utilização. São pesquisas domiciliares que constituem a única fonte
que temos para entender a taxa de prevalência dos crimes. Sabemos
que existe um sub-registro nos dados fornecidos pela polícia. A
maioria das pessoas nem dá queixa à polícia. Coloquei aí duas
dessas pesquisas de utilização. Uma, da Fundação Getúlio Vargas, de
1996, que é a única existente em âmbito nacional, feita pelo IBGE.
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Primeiro, perguntam: "Você foi vitimado?". A pessoa responde:
"Fui". "Você deu queixa à polícia?". "Não". "Por que você não foi
apresentar queixa?". Observamos que de 30% a 42% das vítimas -
30,5% em casos de furto e 42,4% em casos de roubo - não acreditam
na polícia ou têm medo dela. Outros 11% recorreram a terceiros ou
resolveram sozinhos o problema. Esses números são dramáticos,
porque mostram que a população não só não confia na Polícia, como
também tem medo dela. Ora, meus amigos, a policia é fundamental
para a aplicação de qualquer programa ou política de segurança
pública. E impossível que um programa venha a funcionar se existir
um enorme abismo entre a polícia e a população. A efetividade das
ações policiais é potencializada quando a polícia e a comunidade
ficam juntas.

Então, em que se resume essa história toda? Primeiro, na tendência
crescente da criminalidade, na "vitimização" fatal e crescente de
jovens e na disseminação de armas de fogo. A questão do
narcotráfico é fundamental no Rio. Temos, ainda, a desconfiança da
população para com a polícia e a baixa eficácia do trabalho policial.
Estudos mostram que apenas 7 ou 8 suspeitos em cada 100
homicídios haviam sido apresentados. Também o sistema penal não é
orientado para a reinserção social. O que fazer? Em curto prazo,
destaco cinco pontos que considero fundamentais, se quisermos
aplicar uma política de segurança pública calcada no bom-senso e em
princípios científicos, que já foram estudados em outros países.

O fato de ainda não possuirmos dados e de estarmos na Idade da
Pedra no que diz respeito a informações não indica que estejamos na
estaca zero. Não. Existe algum caminho. A primeira coisa é a
reestruturação da polícia. Polícia dirigindo o ciclo policial... Talvez o
Brasil seja o único exemplo disso. Polícia eficaz é aquela que vai
desde polícia investigativa e polícia judiciária até polícia ostensiva.
Também é preciso que ela seja orientada para uma investigação
técnica.

Outra coisa fundamental é a transparência e o controle feito pela
sociedade civil. Obviamente, o centro em todo esse processo é o
policial. Ele tem de ser valorizado. E preciso criar uma carreira e
treinar o policial. Estamos falando em várias medidas fundamentais,
todas no âmbito de reestruturação da polícia.
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Uma questão importante é como integrar polícia e comunidade.

Outra, ainda, é a ocupação permanente dos morros e das favelas pelo
Estado. As pessoas pensam que a policia não consegue nem dominar
o morro. Mas ela consegue, porque está sempre subindo lá, trocando
tiros com os bandidos e vitimando alguns inocentes ao redor.
Entretanto, em seguida, desce, e tudo continua como antes. O que
precisa acontecer é uma ocupação permanente. Não uma ocupação
permanente só com polícia, mas ocupação permanente da polícia
junto com assistência à saúde e com tudo o mais que o Estado tem a
obrigação de oferecer.

Fundamental, também, é o controle de armas, em relação ao qual
está havendo uma enorme resistência e "lobbies" de fabricantes.

Fazendo uma comparação entre países, podemos até discutir o
assunto. Será que devemos proibir ou não? No caso específico do
Brasil, não há dúvida. Os dados são espantosos.

Por último faz-se necessária a criação de um gestor nacional de
informações criminais. Seria a criação, por lei, de um instituto para
gerir as informações e ao qual vários órgãos seriam obrigados a
prestar informações, com responsabilidade pessoal de seus
dirigentes. Esse sistema deveria contar não só com as informações da
polícia, mas também com todo o fluxo da justiça criminal: Ministério
Público, justiça e sistema prisional. Além disso, os dados que
acompanham todo o fluxo da justiça criminal têm de ser
interconectados com as informações socioeconômicas. Falar em
política de segurança pública genericamente, como alguém falou aqui,
é muito pouco. Acredito que estamos hoje na Idade da Pedra, ainda
que possamos tratar o assunto de forma genérica. Acredito que já
avançamos, mas não podemos parar aqui. E preciso investigar a
fundo os detalhes, porque "o diabo mora nos detalhes". Para entender
os detalhes, é preciso focalizar toda a ação nas pessoas, no homem,
na mulher, nos moradores das comunidades. Enquanto não fizermos
isso, ficaremos sempre rateando no mesmo ponto.

Minha intenção era apresentar um segundo aspecto desse
problema. Talvez, durante a discussão, eu tenha tempo para isso.
Trata-se de um sistema. Como vamos fazer essas coisas,
pontualmente? Precisamos dotar o aparelho do Estado de um sistema
para uma política baseada em planejamento estratégico. Ocorre que
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as Secretarias e os órgãos do Governo, por toda a história,
sempre foram orientados para ser prestadores de serviços. Temos de
mudar não apenas essa mentalidade. Precisamos mudar os
instrumentos de atuação do aparelho do Estado, transformá-lo de
mero prestador de serviços em solucionador e antecipador dos
problemas por acontecer. Para fazer isso, é preciso conhecer
detalhadamente a região.

Todos aqui devem conhecer a favela da Maré, no Rio, com mais de
136 mil habitantes, área de grande pobreza. Volta e meia, ali
acontecem enormes conturbações, tiros e todas as formas de
violência que a gente já conhece. O Governo passado anunciou:
"Vamos botar um batalhão ali dentro". Ora, trata-se da política antiga
de simplesmente oferecer um serviço. Talvez esse não seja o serviço
que a comunidade queira. Colocar um batalhão ali pode até ser
necessário e fundamental, mas, antes, temos de estudar as pessoas
que moram no local; saber quantas crianças em idade escolar não
estão estudando, qual a taxa de desemprego da região, se existem
canais para que as pessoas e a comunidade possam exteriorizar sua
cultura, praticar esportes e se desenvolver. E preciso saber se haveria
possibilidade de essas pessoas se manterem em uma atividade
própria, ou se seria necessário um programa de microcrédito
direcionado.

Ora, só vamos conseguir responder a essas questões se tivermos
informações precisas sobre aquela comunidade. Depois, devemos
cruzar essas informações socioeconômicas com as outras, de cunho
policial. Enquanto não fizermos isso, ficaremos rateando em um
discurso de multidisciplinaridade, e todas as ações terão sempre uma
conotação meio voluntarista, ou seja, em determinado momento, o
Estado e a Secretaria se reúnem para fazer um trabalho social que
todo o mundo esquece no momento seguinte. E a situação se
perpetua.

Portanto, para se ter uma ação concreta e multidisciplinar por parte
do Estado, seria necessário integrar os dois sistemas, fazer um
diagnóstico conjunto, multidisciplinar. As missões, estas sim, seriam
destinadas a cada secretaria. A Secretaria da Segurança Pública
colocaria um batalhão ali, outra faria o programa de saúde, outra um
programa de microcrédito, outra uma quadra de esportes, outra uma
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escola. É preciso haver uma estrutura para que essas pessoas
possam exteriorizar seus valores cultural e desportivo. Sem todas
essas coisas, ficaremos no mesmo caminho.

Para não entrar no crime doloso e ficar apenas no culposo, na parte
das respostas, gostaria de elaborar aquilo que eu chamava de terceiro
ponto e que ainda não abordei: "como implementar um Estado
orientado para o planejamento estratégico na segurança pública?".
Muito obrigado.

Palavras da Sra. Vanda de Aguiar Valadão
Boa tarde a todos os componentes da Mesa. Não vou me alongar

saudando os organizadores, mas quero dizer que, quando recebi o
convite para estar aqui, senti-me desafiada a fazer um diagnóstico da
violência no Espírito Santo. Fiz isso consultando dados, e essa minha
tentativa resultou em um documento que está com a coordenadoria.
Aqueles que tiverem interesse em conseguir uma cópia podem
solicitar à coordenadoria, porque não teremos tempo para fazer uma
exposição como gostaríamos. Seria interessante se pudéssemos fazer
isso com um pouco mais de tranqüilidade, porque vimos para cá
fazendo um investimento, para tentar discutir responsavelmente o
problema enfrentado pela região à qual pertenço, o qual é o mesmo
que Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro estão enfrentando. Assim,
cada Estado, a partir do quadro que sua realidade apresentar, poderá
montar um diagnóstico regional. Essa era a minha expectativa.

Então, trabalhei com essa expectativa e me preparei para fazer uma
apresentação a partir do Espírito Santo. Vou falar do meu "poleiro".
Vou partir da realidade do Espírito Santo para, através dela, quem
sabe, apresentar alguns elementos que se identifiquem com a
realidade de São Paulo, de Minas Gerais, etc. Vocês sabem muito
bem qual é a realidade do Espírito Santo. Ela chama a atenção,
primeiro, porque é uma situação extremamente paradoxal. Nosso
Estado é a 7a economia do Pais e, por quatro anos consecutivos, é o
Estado brasileiro que mais tem crescido. Ao mesmo tempo, é o
segundo em número de homicídios por 100 mil habitantes.

Essa situação é paradoxal para o Estado como um todo e para a
Capital, Vitória. Vitória é o município que tem os melhores índices de
desenvolvimentos econômico, urbano e social do Estado. No entanto,
por vários anos sucessivos, tem sido apontada como a Capital mais
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violenta, como dois expositores já disseram no inicio. Em termos
criminais, o Espírito Santo freqüenta os primeiros lugares no "ranking"
nacional que avalia os Estados pelos seus altos índices de violência
urbana. Diante desse paradoxo, qual é a nossa pergunta? Nossa
pergunta é: "por que o crescimento da economia capixaba e a
melhoria verificada nos indicadores de desenvolvimento dos
municípios que compõem a região da Grande Vitória ainda não foram
capazes de frear o violência urbana e a criminalidade instaladas?".

Podemos levantar alguns fatores. Levantei dois. Várias das
questões que foram abordadas aqui se apresentam na realidade do
Espírito Santo. Mas procurei fixar-me em dois fatores para fazer uma
análise a partir deles. Um pretende estabelecer alguns possíveis
nexos explicativos entre o crescimento industrial e econômico
verificados no Espírito Santo e as taxas de crime cada vez maiores,
sobretudo na região metropolitana. A partir da análise dos impactos
sobre o meio ambiente social e humano decorrentes do processo de
industrialização e urbanização que o Estado viveu, nosso objetivo é
indagar acerca de alguns aspectos da realidade social que nos
permitem compreender, por exemplo, até que ponto os fatores
precipitadores do crime, da oportunidade do crime, guardam alguma
relação ou até são estimulados por fatores decorrentes do processo
de industrialização e urbanização dessa região.

O segundo fator, sobre o qual talvez nem dê para falar - quando
ouvir aquele primeiro apito, vou parar como se tivesse recebido uma
bala perdida, para respeitar o Plenário -, é de caráter mais
criminológico. Minha intenção é acentuar os indícios que nos
permitam ver a presença e a expansão do crime organizado no
Estado do Espírito Santo para tentar ver a partir de que redes
criminosas - isso que a gente chama de crime organizado - se
materializa, principalmente tentando chamar a atenção para os efeitos
francamente danosos que essa modalidade criminosa representa para
a efetividade do princípio da lei, para a institucional idade pública e
política, para o principio da autoridade estatal e para os valores e
princípios democráticos. Certamente, não teremos tempo para discutir
esse assunto. Então, começaria citando apenas um dado, porque o
considero significativo. Vou dizer a vocês qual era a população: de
80,01%, em 1980 - estou trabalhando com dados ainda de 1980,
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neste caso -, a população urbana passou a representar 63,92%
da população total, enquanto a rural chegou a 36,8%. Hoje, esses
itens se inverteram mais ainda, e a população rural é ainda menor que
esse número que acabei de apresentar.

Podem me dizer que, nesse período, houve uma explosão
demográfica,, o que explica a inversão de população no território
geográfico. E verdade, houve uma explosão demográfica em todo o
Brasil. Mas quais os outros fatores que contribuíram para o
esvaziamento do campo e o inchaço das cidades? Quando
especulamos sobre isso, no caso do Espírito Santo, analisamos
algumas variáveis que são bastante complexas e tangíveis. Por
exemplo, o processo de industrialização e urbanização, no Espírito
Santo, é extremamente recente. A economia e a sociedade,
predominantemente urbana e industrial, emergem a partir da década
de 70. Por quê?

Até 1960, a economia do Espírito Santo era predominantemente
agrária, voltada para a agricultura, e o café era o seu principal produto
e gerador de divisas. E claro que ela estava estagnada. A grande
estratégia que as elites queriam implementar era a modernização da
agricultura e a industrialização do Espírito Santo. Para isso, foram
desenvolvidas várias ações.

Na década de 70, as condições infra-estruturais, financeiras e
urbanas para implementar essas estratégias foram dadas, e o Espírito
Santo passou a ser receptor de grandes projetos industriais, como a
Aracruz Celulose e a Companhia Vale do Rio Doce. Na área de
siderurgia portuária e empreendimentos petroquímicos, o Estado
recebeu muitos investimentos; muitas empresas lá se instalaram,
deixando vitoriosas as estratégias das elites locais de industrializá-lo,
retirando-o da posição de eminentemente agrário e dando-lhe "status"
de Estado industrial, como eram o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas.
A estratégia e o esforço das elites foram tornar o Espírito Santo
economicamente significativo para a região. Certamente, elas o
conseguiram, mas com alto custo.

Essas estratégias trouxeram impactos que foram sentidos
imediatamente. Assim que os cafezais foram erradicados, na década
de 60, desapareceram os estabelecimentos rurais com até lOOha. Em
contrapartida, aumentou enormemente o número de propriedades
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rurais com mais de 500ha. Ou seja, configura-se um quadro de
concentração de propriedades, de desagregação da economia
agrícola.

Houve também um declínio da mão-de-obra familiar. O número de
meeiros, parceiros agrícolas e arrendatários diminuiu. E foi diminuindo
da década de 60 até hoje, de maneira que é quase inexistente a figura
do meeiro no Norte e no Noroeste do Espírito Santo. A região Sul
ainda mantém algumas características que são próprias da
colonização.

Em vista disso, o êxodo rural se intensificou, e as periferias urbanas
incharam. Isso teve uma repercussão sobre vários problemas: os
bolsões de pobreza que existiam foram ampliados, cresceram
numericamente; muitos loteamentos clandestinos surgiram nessa
época sem nenhuma infra-estrutura; aumentou a precariedade das
condições de vida e de trabalho.

Finalmente, os efeitos particularmente perversos desses impactos
se refletiram também na capacidade, que se tornou cada vez mais
decrescente, do atendimento às infra-estruturas sociais e estatais.
Isso, vocês da área de saúde sabem muito bem. O decréscimo do
Estado no atendimento dessa reordenação da população se refletiu
nas áreas relacionadas com a educação, a saúde, a previdência, a
segurança pública, as funções judiciárias. Esses são alguns
exemplos.

Esses setores não receberam investimentos que lhes permitissem
acompanhar a crescente demanda por esses serviços e estão, até
hoje, com a sua capacidade de atendimento permanentemente
questionada pela população demandante. Atribuo isso a um dos
impactos que, na sociedade capixaba, é bastante claro. Em outras
realidades, certamente, também se verificou, com maior ou menor
intensidade, o processo acelerado e desordenado de urbanização.

O que quero dizer com o que expus? Quero discutir o crime, com
uma tática diferente da do Delegado, que parte do criminoso,
abandona a circunstância, ignora o local do crime, força o criminoso,
porque tem certeza de que quem cometeu o crime foi tal sujeito, e não
outro. Nós queremos o sentido contrário; queremos considerar o
contexto, queremos considerar as circunstâncias.

Uma das circunstâncias, do meu ponto de vista, que colabora para
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explicarmos o crescimento do crime e da criminalidade são os
processos de reordenação econômica das atividades produtivas no
Espírito Santo. Esse processo ocorreu, foi intenso, levou a uma
desorganização muito grande e teve custos altos, que repercutiram
sobre os diferentes setores e dinâmicas econômicas e sociais. Ele
alterou substancialmente os espaços territoriais e a composição de
suas populações, como já disse. Também acelerou, de forma
desordenada, o processo de urbanização e desorganizou modos de
vida, debilitou a integração social, dissolveu laços sociais e a trama de
solidariedade preexistente. Esse processo, colateralmente, fez crescer
a violência urbana.

Em 1979, verificava-se um total de 97 crimes na Região
Metropolitana da Grande Vitória, e 255 homicídios em todo o Estado.
Em 2000, verificaram-se 1.435 crimes no Estado, 1.051 somente na
Grande Vitória, quer dizer, em 22 anos, adensou-se o número da
criminalidade e do crime, linearmente. Não somente em Vitória, mas
também em todo o Estado, foi crescente o número de crimes e da
criminalidade.

Estou à disposição de vocês caso queiram saber um pouco mais no
momento dos debates.

Palavras do Sr. Eduardo Cerqueira Batitucci
Boa-tarde. Vou tentar ser o mais rápido possível, devido ao que já

foi dito, para que possamos tentar entender melhor o que vem
acontecendo em Minas Gerais. Para que entendamos melhor o que
vem acontecendo, é preciso - não há como evitar - pensar o que
acontece em todos os lugares.

A questão da segurança pública em Minas Gerais tem em comum
com a do resto do País a origem conflituosa na definição e
constituição do campo da segurança pública no Brasil. Esta foi
construída para fazer duas coisas: defender propriedade e caçar
escravo. Então, não é possível que um sistema cujo "locus" é o
Estado permaneça com essa mentalidade 500 anos depois. E
exatamente isso o que vem acontecendo, com as devidas proporções
e mudanças contextuais. Ao mesmo tempo, percebemos uma missão
histórica das elites brasileiras em todos os níveis: construir a
segurança como uma questão pública, o que tem a ver com a idéia de
produção de políticas públicas, que são tão caras a vocês, da área da
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saúde, que entendem exatamente o que isso significa.

Diagnóstico, implementação, monitoramento e avaliação: se não
temos políticas nesse sentido, não temos Estado atuante; se não
temos Estado atuante, não temos nada.

Novamente, mais uma das nossas carências: os outros setores da
inteligência brasileira também não conseguem estabelecer
interlocução frente ao campo social da segurança pública. Portanto,
tornamo-nos incapazes de construir esse campo social como um que
inclua as pessoas, ao invés de excluir. O que significa isso? Um
campo social que inclua a demanda daquela senhora que quer saber
por que a sua escola está sendo invadida, está sendo roubada. Isso
deixa de significar uma questão de cidadania, que deveria ser, para
significar uma questão de polícia, que é também, mas em segundo
tempo. Primeiramente, é uma questão de cidadania, e não temos
muito entendimento do que isso significa. Para complicar mais ainda,
o Estado está diante de novas demandas: efetividade e respostas às
demandas da sociedade, o que não somos capazes de fazer.

Posto isso, também temos problemas que não sabemos
dimensionar bem. Dado que o diagnóstico da violência nas realidades
diferentes é diferente, demandam-se tratamentos diferentes. O que
está acontecendo em Minas Gerais? Isso que vocês estão vendo. Se
pegarmos todo o bolo da criminalidade em Minas, que aqui está
representado por todo este quadrado, esta parte abaixo, em azul,
temos os crimes violentos contra a pessoa. Em 1986, os crimes
violentos contra a pessoa eram responsáveis por 60% de toda a
criminalidade, e os crimes violentos contra o patrimônio eram
responsáveis por 40%, o pedacinho do bolo que sobra. Há dois anos,
em 2000, a parte que corresponde aos crimes violentos contra a
pessoa é somente de 17%. De cada 100 crimes violentos que
acontecem em Minas Gerais, 17% são homicídios, tentativas de
homicídio e estupros. Os outros 83% são crimes contra o patrimônio.
A nossa polícia foi construída, do ponto de vista cognitivo, para
combater crimes contra a pessoa, e não crimes contra o patrimônio.
Ela não sabe fazer isso muito bem. Todo o aparato cognitivo da
polícia e do sistema, incluindo o Ministério Público, o Judiciário e o
sistema prisional, foi construído para combater crimes contra a
pessoa.



1279
Outra coisa fica clara: crime violento é problema de grandes

municípios. As linhas superiores são municípios com população acima
de 100 mil habitantes. Com o passar dos anos, vocês podem
perceber, houve um aumento mais acentuado da criminalidade. As
linhas inferiores são os pequenos municípios de Minas Gerais. Mesmo
assim, se formos observar determinados tipos de crime, vamos
encontrar coisas diferentes.

Aqui, temos homicídios em Minas Gerais de 1986 até 2000. Por
mais incrível que pareça, a taxa de homicídios em Minas Gerais está,
mais ou menos, estável, entre 10 e 12 ocorrências para cada grupo de
até 100 mil habitantes. E está distribuído no Estado dessa maneira:
quanto mais vermelho, maior é a taxa. Então, a Região Metropolitana
de Belo Horizonte está fora das taxas mais violentas do Estado no que
ser refere a homicídios? Estava, até 1997, quando homicídio era
problema nesses municípios que vão do Noroeste até o vate do rio
Doce, obviamente, os municípios mais pobres de Minas Gerais.

A partir de 1997, vejam o que acontece. Esse exemplo é de Belo
Horizonte. A partir dessa data, o gráfico dá um pulo e, literalmente,
entra no campo do caos. Em três anos, os homicídios cresceram mais
de 400%, de 1997 até 2000.

Este gráfico só vai até 2000, mas o ritmo de crescimento
permanece. Então, daqui a pouquinho, a Região Metropolitana de
Belo Horizonte vai, infelizmente, entrar nas estatísticas como uma das
mais violentas do País.

De 1995 para cá, o crime de roubo à mão armada em Minas Gerais
saiu completamente do controle. A linha ascendente do gráfico está
ficando quase vertical. Em 1987, 1991 e 1997, basicamente os
grandes municípios do Estado eram os mais prejudicados. Percebam
que as linhas vemielhas coincidem com as grandes rodovias
estaduais: a antiga BR-262, atual BR-381, que vai para o Triângulo
Mineiro. O gráfico todo em vermelho denuncia que se está em guerra
civil; a BR-381, descendo para São Paulo; a BR-040, descendo para o
Rio e subindo para Brasília, e a BR-262, indo em direção a Vitória.

Diante dessa estatística, como explicar o aumento incompreensível
da violência em Minas Gerais? Podemos partir de três pontos: a
legitimidade do Estado e, por conseqüência, o sistema de segurança
pública; a capacidade cognitiva que os agentes do Estado têm de
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enfrentar e compreender o que está acontecendo: o subsistema
estatal, que faz com que as coisas funcionem ou deixem de funcionar.

Do ponto de vista da legitimidade, há que mudar os parâmetros de
avaliação das atividades das organizações da segurança pública, que
não estão preparadas para ser avaliadas em um estado democrático
de direito. Foram construídas para ser avaliadas segundo outro tipo de
critério. Estão tentando preparar-se, só que, para isto, vão precisar de
instrumentos cognitivos que a sociedade brasileira não está disposta a
fornecer às organizações de segurança pública. A coisa, então, fica
um pouquinho complicada.

Os direitos humanos e a doutrina operacional das organizações
policiais são um exemplo disso. O curso da Cruz Vermelha, que parte
de um pressuposto interessante, só será eficaz do ponto de vista da
ação das organizações policiais, se se disseminar e se tornar uma
cultura das organizações policiais. Não podemos, no entanto, querer
que isso aconteça em dois ou três anos, diante de 500 anos de cultura
completamente diferente. Isso demora e implica dinheiro; a população
precisa entender que assim é e que, para funcionar, terá de cobrar
dos governantes e dos executores de policia.

Do ponto de vista cognitivo, há novas personagens e exigências,
mas com velhas ferramentas. O que temos é a estagnação do
desenvolvimento doutrinário de todo o sistema de segurança pública:
uma polícia ostensiva e uma polícia judiciária que não sabem
investigar; um Judiciário que está diante de um arcabouço legal pré-
histórico e um sistema prisional que, costumo dizer, é o cemitério das
políticas públicas de Minas Gerais. Não existe, no País, nada pior que
o sistema prisional de Minas Gerais.

Ao mesmo tempo, temos a crise de um sistema que não funciona,
em que esses cinco atores não conseguem conversar, porque não
têm base cognitiva, não entendem a questão da segurança pública da
mesma maneira. A policia ostensiva tem uma idéia do que deva ser
segurança pública; a polícia judiciária, outra; o Ministério Público, uma
terceira; o Judiciário, uma quarta; o sistema prisional, nem se fala.

Qual a conseqüência disso? Não temos o debate público a respeito
de segurança neste Pais, como o que existe, por exemplo, na área da
saúde. Público é o debate em que o seu interlocutor é qualificado para
conversar com você, ou seja, você fala, e ele entende. Isso não
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acontece no Brasil, na área da segurança pública. Não temos
essa capacidade. Não temos interlocutores internos e externos ao
sistema que sejam qualificados e reconhecidos como interlocutores
pelos operadores do sistema. Por causa disso, há uma indefinição
doutrinária do sistema, que não entende muito bem a idéia de
segurança pública que a sociedade tem, da mesma forma que a
sociedade também não entende muito bem a idéia de segurança
pública que está na cabeça dos executores da segurança pública do
Governo. Logo, não temos um domínio social da questão, e, claro,
vamos ter radicalização tanto de um lado como do outro. Tem gente
que acha que direitos humanos é para bandido, e tem gente que acha
que direitos humanos não é para a polícia. E, aí, acontece o que
considero ser o grande desastre da área da segurança pública no
Brasil: somos incapazes de construir políticas públicas, porque não
temos diagnósticos decentes - logo, não conseguimos estabelecer
prioridades; não temos instrumentos para agir, seja do ponto de vista
do Estado, seja do ponto de vista cognitivo; além do mais, há
constrangimentos organizacionais, culturais, legais e sociais.

O que podemos fazer diante desse quadro catastrófico?
Primeiramente, o que estamos fazendo aqui: falando o que pensamos.
Por isso é importante que todos tenham o direito de expressar sua
opinião.

Precisamos ir construindo o debate público pela formação de
interlocutores qualificados. Só assim redefiniremos o que chamo de
campo social da segurança pública, sistema formado pelos agentes
governamentais que lidam com a segurança pública: a Polícia Militar,
a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema prisional.

E preciso redefinir tanto a doutrina desse sistema quanto a idéia que
o sistema vai utilizar para fazer segurança pública, além de, técnica e
tecnologicamente, os instrumentos que essas organizações possuirão
para agir. Desse modo, e de nenhum outro, conseguiremos construir
legitimidade baseada naquilo que as pessoas pensam e nos valores
que têm a respeito da segurança pública a ser oferecida pelo Estado.
Desse modo, e de nenhum outro, conseguiremos adequar o sistema
que oferece a segurança pública e definir a forma como esse sistema
vai trabalhar. Para isso, é absolutamente fundamental e indispensável
que haja reconhecimento profissional de todos os atores do sistema:
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Carcereiro, guarda penitenciário, Detetive, o Soldado da Polícia
Militar, até o magistrado, que já tem seu reconhecimento monetário e
simbólico. Do contrário, não vamos para a frente. Quais são os pré-
requisitos para isso? Financiamento adequado - é preciso que se diga
que em qualquer pais civilizado do mundo segurança pública é a
política mais cara que o Estado fornece; consenso sistêmico - os
atores do sistema precisam entender-se, precisam ter valores mais ou
menos equivalentes; consenso axiológico e controle da sociedade
sobre o sistema. Ai, sim, poderemos desenvolver políticas públicas
por meio de investimento maciço na produção de diagnósticos e na
definição colegiada das políticas, de modo que a sociedade tenha voz
e, pelo monitoramento, participe da avaliação e do controle social.

Palavras da Sra. Fátima Oliveira
Agradeço a oportunidade de falar de algumas questões em relação

às quais a organização deste seminário se omitiu.
A Rede Nacional Feminista de Saúde e de Direitos Reprodutivos

participa da organização desses seminários, e tem lutado
ferrenhamente, todo o tempo, para que as comissões organizadoras
incorporem aos debates uma perspectiva de gênero e de combate ao
racismo. Infelizmente, temos nos valido de argumentos rasteiros para
que isso seja introjetado. O tempo todo temos de dizer: "As mulheres
precisam de uma abordagem específica, porque somos 52% da
população. Os negros, em especial, precisam de abordagem
especifica, porque são 45% da população. Não estamos trabalhando
com minorias".

Recusei-me a falar sobre a violência doméstico-sexual apenas no
grupo temático, porque a violência contra a mulher é endêmica e
milenar e abordar a violência sem tratar da questão da mulher é
pensar em elaborar políticas públicas somente para os homens, e,
pior, apenas para os homens brancos. Exigimos um pouco mais de
respeito para com as mulheres deste País e reivindicamos o direito de
fazer essa sensibilização geral.

Há 15 anos, nós, as feministas, compreendemos que a violência
contra a mulher também é um problema de saúde pública.

Vamos falar um pouco sobre a atenção integral às mulheres
sobreviventes de violência doméstico-sexual. Por que as chamamos
de sobreviventes? Porque a violência contra a mulher é endêmica. Só
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muito excepcionalmente, ao longo de seu ciclo vital, uma mulher
escapa da violência. Somos todas, portanto, sobreviventes.

Vamos nos deter naquilo a que estamos chamando de radiografia
contra a mulher, utilizando dados dos relatórios "Corpos Quebrados e
Mentes Destruídas - Torturas e Maus-Tratos em Mulheres", da Anistia
Internacional; "Violência Doméstica contra Mulheres e Meninas", do
Instituto Inocente, do UNICEF; "O Estado da População Mundial -
Relatório 2000", do FNUAP; uma nota da ONU pela instituição do Dia
Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher; o
protocolo "Considerações e Orientações para o Atendimento à Mulher
em Situação de Violência", elaborado em Belo Horizonte em 1988; a
"Carta Aberta do Fórum de Mulheres da Grande BH ao Governador do
Estado de Minas Gerais", em 25111/2000; dados mais novos, do ano
passado, da pesquisa "A Mulher Brasileira nos Espaços Público e
Privado", da Fundação Perseu Abramo; e um documento do Banco
Mundial, que se chama "Violência contra a Mulher: Carga de Saúde
Oculta". Gostaríamos de fazer um debate sobre isso, mas, como não
será possível, passaremos os dados rapidamente, apenas com a
intenção de sensibilizá-los para o assunto e de facilitar o debate em
grupo.

"Para milhões de mulheres, o lar não é um abrigo de paz, mas um
lugar de terror, pois é o principal palco de brutalidade, e os governos
pouco fazem para proteger as vítimas e punir os culpados." Essa é
uma frase do relatório "Corpos Quebrados e Mentes Destruídas.
Tortura e Maus-Tratos em Mulheres", que diz também que "os
sofrimentos infligidos às mulheres têm sua origem em uma cultura
universal que lhes nega a igualdade de direitos e legitima a
apropriação violenta de seus corpos, em benefício de homens ou para
fins políticos. Longe de garantir uma proteção adequada às mulheres,
os Estados são coniventes com essa violência, acobertando-a ou
aceitando-a, permitindo que se perpetue sem encontrar obstáculos. A
cada ano, a violência no interior dos lares e das comunidades acaba
com a vida de milhões de mulheres". Quero lembrá-los de que,
sempre que estou falando de mulheres, refiro-me também àquelas
que sofrem mais um tipo de violência - a racial -, o que, no Brasil,
significa falar de mulheres negras e indígenas.

Alex Marshall é o editor responsável pela pesquisa "Estado da
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População Mundial', do FNUAP, e os dados constantes no
relatório de 2000, que se intitula "A Violência Atinge a Mulher do Berço
ao Túmulo", evidenciam que uma em cada três mulheres do planeta já
foi vítima de agressão física, de sexo forçado ou de outras formas de
abuso. Esses dados mostram ainda que, a cada ano, "apenas 53%
dos partos em países em desenvolvimento são assistidos por
profissionais - o que resulta em negligência contra 52.400.000
mulheres -, e 30% das mulheres não recebem nenhum cuidado
médico após darem à luz.". Mostram também que "anualmente
ocorrem 500 mil mortes provocadas pelo parto em países do Terceiro
Mundo; 80 milhões de mulheres, no mundo, ficam grávidas sem
desejar, e os estupros são milhões; 50 milhões de mulheres se
submetem a abortos na ilegalidade, 20 milhões deles em condições
inadequadas, o que resulta em 78 mil mortes; há 100 milhões de
mutilações genitais, 60 milhões de desaparecimentos de meninas por
abortos seletivos ou infanticídios e 5 mil assassinatos de mulheres e
meninas por seus próprios parentes, por 'questões de honra". Mais
abaixo, vemos dados sobre a violência em alguns países, que
deixamos de abordar para tratar do relatório "Violência Doméstica
contra Mulheres e Meninas", do Instituto Inoccenti e do UNICEF.

De ocordo com esse relatório, "faltam 60 milhões de mulheres no
mundo - número igual ao da população da França e equivalente a 1%
da população mundial, que é de 6 bilhões, O fenômeno das mulheres
que faltam nas estatísticas é observado com maior intensidade no
Centro e no Sul da Ásia, no Norte da África e no Oriente Médio; essa
diferença de 60 milhões de mulheres no mundo não se deve a
nenhum erro estatístico, mas a práticas adotadas em certas culturas,
como abortos seletivos em fetos do sexo feminino, infanticídio de
meninas e acesso diferenciado por sexo à assistência médica e à
educação". Sabemos, pois é praticamente um fenômeno mundial, que
as famílias - e "famílias", aqui, é quase igual a "mães" - demoram mais
a levar as meninas para atendimento médico; em geral, os meninos
são cuidados com maior rapidez. Isso é uma questão cultural.
Também por uma questão cultural, os meninos são mais bem
alimentados do que as meninas, sobretudo nas famílias pobres. Todos
dizem que mãe adora pé e costela de galinha, mas digo sempre que
não é verdade; isso é o que sobra para comermos, pois o melhor da
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galinha vai para o marido, quando há, depois para os meninos, as
meninas e, por último, para as mulheres. Segundo a ONU, as
mulheres constituem a maior parte dos que passam fome. "Em
Beijing, na reunião da ONU de 2000, que avaliou os compromissos
assumidos pelos países membros da IV Conferência Mundial de
Mulheres, apenas 43 países haviam adotado leis e políticas
específicas para o combate à violência contra a mulher." Entre esses
países está o Brasil, que tem uma política ainda muito tímida,
basicamente na área de segurança, e que, com 5.503 municípios,
conta apenas 307 delegacias de mulheres - o que significa que a
mulher que mora em uma cidade onde há uma delegacia de mulheres
é privilegiada. Teríamos mais dados a mostrar, mas estamos
preferindo passar adiante.

Em 1999, a ONU decretou a criação do Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra a Mulher, corroborando uma data em
que o Movimento de Mulheres já vinha trabalhando há alguns anos.
Foi nesse período que o movimento feminista, em Belo Horizonte,
elaborou o material de sensibilização para os profissionais de saúde
de pronto-socorro, que se chama "Protocolo de Atenção à Violência
contra a Mulher", em que estamos trabalhando há alguns anos,
embora contando com pouco respaldo dos serviços de saúde, em
particular dos Hospitais Odilon Behrens, que nunca conseguiu assumir
a responsabilidade de trabalhar conosco na feitura do diagnóstico da
violência doméstica e sexual, e João XXIII, que vem fazendo isso em
pequena escala.

Um novo estudo sobre a violência, publicado em 8/3/2002, é uma
pesquisa da Fundação Perseu Abramo, com que vimos trabalhando.
Trata-se de um relatório muito interessante, mas queremos ressaltar
um dado que nos choca muito: "A projeção da taxa de espancamento,
que é de 11% para o universo investigado, que foi de 61.500.000,
indica que pelo menos 6.800.000 entre as brasileiras vivas já foram
espancadas ao menos uma vez na vida. Considerando-se que, entre
as que admitiram ter sido espancadas, 31% declararam que isso tinha
ocorrido pela última vez nos 12 meses anteriores, projeta-se que, no
mínimo, cerca de 2.100.000 mulheres sejam espancadas por ano no
Brasil. Isso significa que são 175 mil espancamentos por mês, 5.800
por dia, 243 por hora, 4 por minuto ou 1 a cada 15 segundos". Quer
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dizer, temos de entender que essa é uma situação epidêmica e
que é responsabilidade do conjunto da sociedade e do Governo
tomarem uma providência a esse respeito, pois há uma guerra civil
contra as mulheres deste País, sendo o lugar mais inseguro para elas
a sua casa, o próprio lar. Quer dizer, temos tanto medo de que
aconteçam estupros na rua, mas é em seu lar que as mulheres são
mais violentadas, o que indica que na abordagem da violência contra
a mulher é preciso que trabalhemos cada vez mais a questão cultural.

Não acredito no combate à violência quando não se tem em mente
que é preciso mudar a cultura. No combate à violência, precisamos,
sim, do serviço de saúde, para atender, remendar, emendar o osso,
costurar etc., ou seja, precisamos atender quem está sendo violentado
hoje, mas temos de ter em perspectiva que o combate à violência é
um processo cultural e que temos de mudar a cultura neste País. Não
combateremos a violência sem essa perspectiva da mudança de
cultura.

Enfim, a sensibilização que queremos fazer aqui é que vivemos em
um País machista e racista, com todas as suas estruturas
governamentais machistas e racistas, e é preciso que mudemos esse
padrão cultural. A tabela que estamos vendo, elaborada pela
Organização Mundial de Saúde, chama-se "A Violência de Gênero ao
Longo do Ciclo Vital" e mostra a violência contra a mulher em todo o
ciclo da vida, desde a idade pré-natal até a velhice. Gostaria que isso
fosse lido com muita atenção. Não podemos nos esquecer de que
todos os grupos de trabalho têm a obrigação moral de se
preocuparem com a violência de gênero e a violência racial, porque
não estamos aqui tão-somente para elaborar políticas públicas para
os brancos deste País, que é multirracial e tem homens e mulheres,
sendo dever do Governo preocupar-se com o conjunto de sua
população, sem excluir ninguém. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos
aos ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes,
bem como ao público em geral, pela honrosa presença.

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

Presidência encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a
reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 175a REUNIÃO ESPECIAL, EM 21/5/2002
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Elaboração do documento final - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aí Iton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro
- Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Irani
Barbosa - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini -
Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 20-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. Cel. Edson Ribeiro do Carmo, Secretário de Segurança
Pública do Espírito Santo; Paulo Roberto Venâncio de Carvalho,
relator do Grupo 1; Elza Lobo, relatora do Grupo 2; Maria Elizabete
Gontijo, Consultora da Assembléia Legislativa; e Eliana Gonçalves
Rosa, relatora do Grupo 4.

Destinação da reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da plenária
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final do Seminário Regional Violência Urbana e Saúde Pública,
com a discussão e aprovação da síntese dos trabalhos dos grupos.

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos
O Presidente - A Presidência informa aos participantes que, como

houve atraso na distribuição do documento com as propostas dos
grupos de trabalho, passaremos à apresentação dos relatórios pelos
coordenadores ou relatores, que farão a leitura da síntese das
propostas de seu grupo temático. Durante a leitura feita pelos
relatores, poderão ser apresentados pedidos de destaque. A medida
que for feita a leitura de cada proposta, a Mesa receberá os pedidos
de destaque, que deverão ser feitos oralmente, através dos
microfones do Plenário, e formalizados, em seguida, por escrito, com
• indicação do número da proposta e a identificação da entidade que
• subscreve. Os destaques podem ser feitos para adicionar, suprimir
ou modificar.

A fim de agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes
que as alterações propostas sejam substanciais, evitando-se
mudanças pouco significativas. Concluídas a leitura e a apresentação
oral de pedidos de destaque, poderão ser apresentadas oralmente
novas propostas. Inicialmente, votaremos a proposta de síntese sem
os destaques e as propostas novas. Aprovado o relatório, salvo
destaques, será concedida a palavra por até 2 minutos aos
representantes indicados pelas entidades para o encaminhamento da
votação dos destaques e de novas propostas, alternando-se um
favorável e outro contrário à proposição, se houver divergência.
Propostas novas e propostas contraditórias serão automaticamente
destacadas.

Usaremos o processo simbólico de votação. Aqui, faremos
encaminhamento de votação, como sempre, em todas as plenárias,
daqueles que são favoráveis, contrários e das abstenções, para
registrarmos na ata final.
A coordenação lembra aos participantes que, antes do

encerramento desta reunião, será eleita a Comissão da Região
Sudeste, que terá como atribuições sistematizar as propostas
aprovadas no seminário e, a partir destas, elaborar a Carta da Região
Sudeste.

Elaboração do Documento Final
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O Sr. Presidente - Neste momento, vamos apresentar os

relatórios dos grupos temáticos. Convido o representante do Grupo 1
Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, para fazer a apresentação do
relatório.

Como há possibilidade de destaque, gostaria que você fizesse a
leitura mais vagarosamente, item por item. Terminado cada um dos
itens, fique atento para eventuais destaques.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Bom-dia. Grupo 1,
Violência e Saúde. Coordenador, Deputado Cristiano Canêdo,
Presidente da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Expositores: José Antônio Jordão Araújo Ribeiro Neto,
Coordenador do Grupo de Violência e Saúde da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo; Cláudia Araújo dos Santos, Assessora da
Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, e Maria
José Antunes, membro da Regional Minas Gerais da Rede Saúde.
Relatores: Elvira Lídia Pessoa de Oliveira, Vice-Presidente do
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, e Paulo Roberto
Venâncio de Carvalho, Coordenador da Plenária Nacional dos
Conselhos de Saúde, representante da Regional Sudeste.

Propostas:
1 - Priorização das necessidades coletivas sobre as necessidades

pessoais ou corporativas. Algum destaque? (- Pausa.) Sem destaque.
O Sr. Presidente - O Paulo lerá item por item. Se alguém tiver

interesse em fazer o destaque, levante a mão, vá até o microfone; em
seguida, identifique-se, por favor, porque é preciso para a nossa
taquigrafia registrar quem é e de qual entidade é o destaque. O Paulo
apenas fará a leitura. Ao final de cada item, se houver algum
destaque, levantem a mão. Vamos assinalar, para ficar mais fácil e
mais rápido, que há destaque. No final da leitura, as pessoas vão ao
microfone e fazem a defesa.

Um participante - Acho que temos de tentar agilizar. Se a pessoa
não declinar o nome, depois não saberão quem pediu o destaque.
Como é que vai fazer a defesa? Acho que tem de declinar o nome.

• Sr. Presidente - De acordo. Levantem a mão e declinem o nome.
• Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - 2 - Redimensionamento

das unidades de saúde, buscando também a intersetorialização das
ações de políticas públicas. Algum destaque? Destaque de Maria
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Hilda de Carvalho.

3 - Melhoria da acolhida aos usuários tanto na abordagem oral
quanto nas intervenções operacionais de saúde pública. Sem
destaque.

4 - Criação de espaços comunitários que proporcionem lazer,
cultura, arte, orientação psicossocial. Destaque.

5 - Diálogo com as comunidades para criar espaços que atendam às
suas necessidades. Sem destaque.

6 - Ampliação do conceito de violência e saúde: tudo o que coloca
em risco o bem-estar físico, mental e social e impossibilite a inserção
social do cidadão. Sem destaque.

7 - Compreensão do tratamento de saúde como um trabalho
multidisciplinar que se realiza em equipe. Sem destaque.

8 - Mudança da forma tradicional de tratar a doença (que gera
violência, pois é centrada na recuperação do doente) para um modelo
de promoção da saúde e da prevenção. Destaque.

9 - Desburocratização e descentralização da gestão do SUS, com a
redução de normas e portarias do Ministério da Saúde. Destaque.

10- Atualização dos códigos de ética profissionais. Destaque.
11 - Incentivo às ações integradas entre os níveis municipal,

estadual e federal, evitando a verticalização dos programas e das
campanhas do Governo Federal, que têm sua atuação limitada no
tempo e no espaço. Sem destaque.

12 - Incentivo ao controle social nas três esferas de governo,
salientando o caráter propositivo fiscalizador e avaliador dos
conselhos de saúde. Destaque.

13 - Integração dos conselhos de saúde com os demais conselhos
das áreas sociais. Destaque.

14 - Exigência de cumprimento da Emenda à Constituição n°29, nas
três esferas de Governo. Sem destaque.

15 - Humanização do tratamento dispensado aos pacientes.
Destaques: Hilda e Marquinho.

16 - Integração das diversas Secretarias de Estado, com vistas à
busca de soluções compartilhadas. Sem destaque.

17 - Combate à violência institucional promovida pelos próprios
serviços de saúde, que estão centrados no processo patológico e não
levam em consideração as condições de vida do paciente. Destaque:
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Ma rqu i n ho.

18 - Combate à tendência à medicação excessiva, à utilização de
equipamentos tecnológicos e à hospitalização. Destaques: Garcia,
Roges, Joana e Arruda.

19 - Criação de formas legais para identificar se o paciente está
alcoolizado ou drogado, pois esses casos representam 50% dos
atendimentos devidos à violência. Destaques: Geraldo, José Garcia,
Roges.

20 - Promoção de sindicâncias e auditorias para aferir a qualidade
do atendimento nos hospitais. Destaques: Hilda, Arruda e André.

21 - Combate a toda discriminação de raça e gênero. Destaque:
Hilda.

22 - Estabelecimento de uma política de assistência integral aos
portadores de deficiência em decorrência de acidentes de trânsito e
acidentes de trabalho. Sem destaque.

23 - Criação de centros de convivência de apoio às famílias, que
atendam a todas as faixas etárias (crianças, adolescentes, idosos).
Destaques: Hilda e Jorge.

24 - Democratização da administração dos hospitais. Destaque:
Jovino.

25 - Combate à truculência policial. Destaques: Marquinho, Almir e
Ki ka.

26 - Apoio às famílias dos encarcerados. Destaques: Jovina, Joana,
Eustáquio e Gicélio.

27 - Combate à demora no atendimento às vitimas de violência,
porque o descaso com o paciente é outra forma de violência.
Destaques: Kika, Terezinha e Gicélio.

A Mesa está detectando que está havendo destaques das propostas
anteriores.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Sugiro que a Mesa solicite às pessoas
que estão fazendo destaque que já formulem a sua questão.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - O companheiro está
sugerindo que as pessoas já façam a proposta de supressão, de
adendo ou de substituição do texto para a Comissão, que irá recebê-la
para a sistematização dos trabalhos.

A Sra. Kika - Quando há mais de um destaque no mesmo item, é
importante que as pessoas se manifestem. Depois, se houver
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consenso, elas irão se reunir para formatar um texto. Por isso, é
interessante ouvir os companheiros e saber se foi ou não contemplado
para depois fazer o adendo.

O Sr. Pauto Roberto Venâncio de Carvalho - Mas se todos já fizerem
a sua proposta, a própria Mesa vai detectar e dizer às pessoas que
fizeram destaque que todas as redações são parecidas, que não há
contradições de conteúdo, que há somente uma modificação de texto.

A Sra. Kika - Correto. Só estou dizendo que há necessidade de as
pessoas se manifestarem.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - 28. Melhoria do
acolhimento nas unidades de saúde. Geraldo Vasconcelos.

O Sr. Laerte Santos de Oliveira Brasil - Sou Presidente da
Confederação Nacional da Classe dos Atletas e Trabalhadores das
Instituições Esportivas. Se há destaque em algum item, as pessoas
devem levar por escrito, para que a Mesa coloque para o Plenário
deliberar ou não sobre a proposta. Obrigado.

O Presidente - A Mesa vai conduzir os destaques segundo a
orientação do companheiro Laerte.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - 29. Melhoria do
equipamento das ambulâncias, bem como descentralização do
atendimento de alto custo. Marquinhos, Joana e Hilda.

30 - Emprego correto dos impostos, como IPVA, na recuperação das
estradas. Marquinhos e Joana.

31 - Formulação e implementação da Norma Operacional de
Recursos Humanos do SUS, de acordo com as diretrizes aprovadas
pelo Conselho Nacional de Saúde. Sem destaque.

32 - Implementação de política contra transgênicos e agrotóxicos.
Marquinhos, Hilda, Joana e Geraldo.

33 - Definição de fóruns de discussão sobre a dívida externa e
incentivo a um novo modelo de financiamento de políticas públicas.
Destaque.

34 - Combate à ambulancioterapia e desativação dos hospitais com
menos de 50 leitos. Destaque.

35 - Implementação de políticas de criação de empregos e geração
de renda. Sem destaque.

36 - Implementação de políticas de saúde do trabalhador. Sem
destaque.
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37 - Incentivo à realização de concursos públicos, evitando-se a

precarização dos contratos de trabalho. Sem destaque.
38 - Educação continuada dos profissionais de saúde. Destaque.
39 - Redimensionamento dos recursos humanos do SUS. Sem

destaque.
40 - Aumento da oferta de cirurgias eletivas. Sem destaque.
41 - Implementação de uma política pública de segurança para

alcançar uma política de segurança pública com efetivo controle social
sobre ela. Destaque.

42 - Criação de mecanismos que facilitem o acesso a uma política
de assistência farmacêutica e de medicamentos do SUS. Destaque.

43 - Resgate do conceito constitucional de seguridade social.
Destaque.

44 - Uso de indicadores para avaliar os impactos das políticas de
saúde das três esferas do governo, bem como o planejamento das
ações de saúde. Destaque.

45 - Inclusão da área financeira no conceito e na prática da
inte rsetorial idade de políticas públicas. Destaque.

46 -Efetivação do controle social também na área financeira dos três
níveis de governo. Destaque: Jorge.

47 - Estabelecimento de uma política efetiva de prevenção de
acidentes domésticos. Destaque.

48 - Promoção do intercâmbio de informações sobre violência
cometida contra crianças e de experiências no combate a ela.
Destaque.

49 - Promoção do intercâmbio de informações sobre violência no
trânsito e de experiências no combate a ela Destaque.

Grupo 1
50 - Promoção da atenção psicossocial às mulheres vitimas de

violência. Destaques: lida, Kika, Paulete e Arnaldo.
51 - Inversão da lógica atendimento-medicação. Destaque: Roges.
52 - Criação de mecanismos legais normativos que amparem a

obrigatoriedade de notificação compulsória de violência, sobretudo as
cometidas contra crianças e adolescentes. Destaque: lida.

53- Discussão da violência no ambiente de trabalho. Sem destaque.
54 - Ampliação da cobertura do projeto para redução de mortalidade

no trânsito, com medidas educativas. Destaques: lida, Jorge, Joana.
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Terezinha pede destaque na 52?
Por manifestação da platéia já tínhamos encaminhado que não

voltaríamos às passadas. Perfeito, Terezinha?
Já estamos na 54, Jovina. Não podemos voltar à 53. Acabamos de

tirar o destaque da Terezinha.
A Sra. Kika - Se é uma plenária, estamos tentando ser

democráticos. As vezes acontece de a pessoa comer bola. Acho
incorreto. Gostaria de ser respeitada, porque tenho o direito de falar.
Quero expressar minha opinião. Algumas companheiras que atuam
em determinadas áreas, por um motivo ou outro, não estão
acostumadas a acompanhar esse tipo de trabalho. As vezes comemos
bola, sim. E direito de qualquer cidadão pedir aparte e retornar a um
ponto que lhe diz respeito.

O Sr. Presidente - Reconheço esses problemas, mas temos quatro
relatórios, dezenas de destaques e tempo limitado. Se houver falha,
se alguém comer bola, não retornaremos. Do contrário não
conseguiremos finalizar os trabalhos. Todos os destaques serão
contemplados.

Gostaria de solicitar aos que estão fazendo destaques que elaborem
a proposição, porque seremos rigorosos nos encaminhamentos.
Vamos cumprir o regulamento estabelecido.

Vou pedir paciência às pessoas. Sei que pode haver erros, mas
pagaremos por eles se os cometermos agora.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Destaque 54. Jorge,
Terezinha, Joana e Laerte.

Destaque 55 - Permissão para a entrada dos familiares nos hospitais
em horário livre, de forma a humanizar o atendimento desse serviço
de saúde. Jorge, Joana, André, Kika.

Destaque 56 - Implantação de banheiros públicos no centros das
grandes cidades. Kika, Hilda, Marquinhos.

Destaque 57 - Divulgação dos aspectos básicos da política nacional
para redução de morbi mortalidade por acidentes e violências contra
crianças e adolescentes, em especial. Silene, Kika.

O Sr. Presidente - Obrigado, Paulo. Convido agora a Elza Lobo, do
Grupo II, para apresentar o seu relatório. Há uma questão de ordem.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Quero destacar todos os artigos do
Grupo II, porque muita coisa não foi colocada. E há algumas coisas
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aqui que não poderiam estar colocadas.

• Sr. Presidente - Encaminhe à Mesa a proposta depois.
• Sr. Guido Pereira da Silva - A proposta que será feita à Mesa é

que se passe para o Grupo III, que vamos acertar o Grupo II.
O Sr. Presidente - Gostaria que o senhor encaminhasse à Mesa

proposta sobre o Grupo II. Vamos ter um tempo, até o final da
apresentação dos Grupos III e IV, para que depois ela possa ser
encaminhada. Há muita coisa que não está resolvida mesmo.
O Sr. André - A questão do Grupo II é que a síntese da

apresentação dos convidados a palestrar foi mantida como proposta
do grupo, não houve discussão. E houve uma discriminação na
questão das propostas apresentadas pela plenária, porque está
escrito como proposta da população. Se aqui é um seminário, todos
são seminaristas ou estão inseridos nesse contexto. E por isso que o
companheiro está pedindo destaque para todo o grupo. Acho que
talvez tenha saído prejudicado o trabalho desse grupo.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Tivemos uma reunião
da relatoria, e a preocupação era que captássemos todas as
propostas, independentemente de serem polêmicas ou não. Fizemos
isso no Grupo 1. A proposta que podemos fazer é que seja destacado
em Plenário, discutido e suprida a polêmica.

O Sr. André - Se não houve discussão de nenhuma proposta, acho
que todas deveriam ser mantidas. Se algumas foram excluídas ou se
foram incluídas algumas em detrimento de outras, deveria ter havido a
discussão.

O Sr. Presidente - Vocês poderiam se reunir com a assessoria, com
o Juscelino, e fazer uma avaliação do que foi encaminhado para nós.
O encaminhamento inicial era colocarmos, para apreciação da
plenária, todas as proposições, mesmo sem votação, o que é um
problema.

Em vista de propostas muito polêmicas combatidas por muitos dos
companheiros que estão aqui, o encaminhamento mudou. Faremos
votação das proposições para que não haja um encaminhamento sem
manifestação do Plenário, ou seja, encaminhar todas as proposições
seria admitir a não-manifestação do Plenário e as contradições. Então,
gostaria que você se reunisse com o pessoal da nossa consultoria e o
Grupo 11 para vermos como faremos esse encaminhamento, Enquanto
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isso, apresentaremos aqui as propostas do Grupo III. Fica bom
assim? Então, seria falar com o André, com o Grupo li. Vamos ouvir a
Elza, do Grupo II.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Só quero dar um exemplo de como
estou preocupado. Pedi 'colocação de criança na creche aos 2 anos
de idade". Isso não foi posto e é uma questão importantíssima. Uma
criança só pode ser alfabetizada aos 5 anos de idade se ela passar
por uma creche aos 2 anos de idade. Se for colocar alfabetização aos
5 anos, ela não consegue passar. Isso é importante e não pode ser
retirado.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Só uma questão. Jorge:
acho que há, sim, essa preocupação com as propostas que não foram
postas. Se há polêmica nas que serão lidas, não há problema, é só
destacar que discutiremos uma por uma. O que podemos pedir como
acordo final seria o seguinte: passem para a Mesa o que faltou que
será lido no final. Lemos as propostas do grupos, destacamos para a
melhor redação, para a supressão, para tudo. Depois, fazemos um
adendo ao que faltou.

O Sr. Jorge Ramos - A proposta do Deputado é coerente. Mesmo
porque, como foi proposto pela companheira, teremos que escrever os
destaques. Gostaria de sugerir o seguinte: que vocês dessem um
tempo, ao final dos trabalhos, até o 4, um tempo de 15 minutos, o
Grupo II se reúne em um cantinho do Plenário, tenta ver o que dá para
apresentar. Enquanto isso, temos tempo também para formular as
propostas por escrito, porque não estou em condições de acompanhar
os trabalhos e de escrever.

O Sr. Presidente - Daremos o tempo. Vamos ouvir a Elza Lobo, com
as suas considerações iniciais.

A Sra. Elza Lobo - Só queria esclarecer ao Plenário que não é deixar
de estar contemplando tudo o que veio para a Mesa. Na hora da
digitação, houve um atropelo. Da 58 até a 63, há um preâmbulo dos
aspectos que foram abordados pelos expositores. Tudo da plenária e
das pessoas veio por escrito. Isso foi digitado na seqüência, item por
item. Então, isso está aqui. Queríamos que não invalidássemos um
trabalho que foi até às 11 horas da noite. A equipe ficou juntando o
que era o preâmbulo, o que era a fala dos dois expositores e a
contribuição que veio dos trabalhos de grupo. Esta foi incorporada na
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íntegra. Talvez tenha escapado um ponto, mas a folhinha verde
que você deu, duas folhas, foi todinha colocada. Estão aqui as
sugestões que vieram do representante de Santa Luzia, do grupo da
D. Terezinha. Na hora em que isso foi digitado, pode ter escapado
alguma coisa. Acho que podíamos ler o que está aqui na íntegra, e,
depois, as pessoas dizem o que está faltando. Se houver
necessidade, depois, nos reunimos e ajustamos isso, para não
tumultuar agora os trabalhos aqui. Do contrário, quem sair perderá a
seqüência. Estamos em todos os quatro grupos.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Entendo perfeitamente a justificativa
da D. Elza, mas preocupa-me o fato de serem estas questões
importantíssimas, que não podem ficar de fora. Concordo que seja
passada ao Grupo II, contanto que a Mesa nos dê a chance de
proceder às devidas correções. Peço, aliás, a supressão da expressão
"proposta do público". Não existe "proposta do público", é "proposta do
grupo".

A Sra. Elza Lobo - Esclareço que o que ocorreu foi erro de digitação,
já que daqui saímos à meia-noite. Vamos proceder às correções.

O Sr. Presidente - Agradeço a sua participação. Solicitamos à Sra.
Elza Lobo que apresente seu relatório. Os que desejarem fazer
destaques sobre cada um dos itens vão se manifestar como o fizeram
no relatório anterior. Aqueles que desejarem fazer acréscimos
poderão fazê-los ao final da apresentação do relatório, sem prejuízo
de nenhuma proposição que tenha sido discutida ou de proposição
nova. Com a palavra, Elza Lobo, para a apresentação do Relatório n°
2.

A Sra. Elza Lobo - O Grupo II trabalhou o tema "Violência e
Desenvolvimento Urbano", foi coordenado pelo Deputado José
Augusto, da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Foram
expositores Rosalva Portela, Gerente de Regulação Urbana da
Prefeitura de Belo Horizonte, e o Cel. Edson Ribeiro do Carmo,
Secretário da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Fui a
relatora e sou Secretária Executiva do Conselho Estadual de Saúde
do Estado de São Paulo.

Na apresentação dos expositores, foram enfocados aspectos que se
iniciam no n° 58. O n° 58, inclusive, foi digitado incorretamente, está
incompreensível da forma como está colocado. 0 correto seria:
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"Utilização da epidemiologia social para equacionar os problemas
de violência decorrentes da falta de políticas públicas das grandes
metrópoles". Desta forma, vocês entenderão que houve atropelo na
redação.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Solicito ao dono da questão n° 58 que
nos informe qual a sua idéia que, realmente, está confusa.

O Sr. Presidente - Gostaria que a manifestação do Plenário fosse
em relação a destaques; aqueles que quiserem, depois, discutir os
itens terão essa oportunidade após a apresentação do relatório. A
Elza já apresentou, como seu destaque, a correção do item n° 58.

Pergunto ao Plenário se há alguém que queira fazer destaque do
item 58. (- Pausa.) Então, fica o destaque da Elza.

A Sra. Elza Lobo - Este é um destaque meu, relativo à fala do
Deputado José Augusto, que utilizou a metodologia da epidemiologia
social, o que, ontem, a Profa Cecília Minayo apresentou, quando
vimos o número de mortes, como vamos trabalhar, em nossas
cidades, os problemas decorrentes dessa violência.

Como relatora, tenho de respeitar o que foi falado por um dos
expositores. E um destaque meu, que coloco com esta redação.

O Sr. Presidente - Solicito à relatora do grupo, bem como aos
espectadores do Plenário, que os comentários a respeito dos itens
fosse deixado para o momento oportuno, que é o encaminhamento da
votação, para conseguirmos resolver o problema.

A Sra. Terezinha dos Santos - Deputado Adelmo, peço destaque
para todas as propostas do grupo, porque não fomos contemplados
como foi discutido.

• Sr. Presidente - Destaque um por um. Elza, por favor.
• Sr. Laerte Santos de Oliveira Brasil - Sr. Presidente, com relação

a essas pessoas que estão pedindo destaque em todos os grupos, o
Plenário é deliberativo. Coloque em votação, para o Plenário aprovar
se vai deliberar ou não.

O Sr. Presidente - Laerte, destaque é um direito de cada um dos
componentes deste Plenário.

O Sr. Laerte Santos de Oliveira Brasil - Mas o Plenário é
deliberativo. Coloque em votação. Quem for favorável que levante o
crachá.

O Sr. Presidente - No momento de discutir os destaques, o Plenário
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poderá se manifestar.

Vou consultar o Plenário sobre o seguinte: considerando que há
uma solicitação de destaque de todos os itens do Grupo II, há
necessidade de se fazer a leitura de cada um dos itens ou podemos
encerrar e passar para o Grupo III? Coloco em votação. Os
componentes desta plenária que estiverem de acordo com...

A Sra. Kika Silva - Com licença, O Grupo II está tendo problemas.
Os participantes dos outros grupos gostariam de tomar conhecimento
do que aconteceu.

O Sr. Presidente - Vou consultar o Plenário.
A Sra. Kika Silva - Mas o senhor está conduzindo diretamente para a

votação. Eu gostaria de fazer uma defesa e preciso saber dos demais
itens.

O Sr. Presidente - Ok. Mesmo assim, vou fazer a consulta do
Plenário, que é soberano. Não sou eu que determino. Quem estiver de
acordo com a leitura de cada um dos itens que compõem o relatório
do Grupo II levante a mão ou o crachá. (- Pausa.) Mantenham as
mãos levantadas para a contagem. Os que dispensam a leitura dos
itens que compõem o relatório do Grupo II queiram se manifestar, por
favor. (- Pausa.) O Plenário está bastante dividido. Temos de fazer a
contagem dos votos. Vamos contá-los. Vou renovar a votação e
colocar em votação a primeira proposta, que é de leitura dos itens que
compõem o relatório do Grupo II. Os participantes que desejam ouvir
a leitura por inteiro do relatório que se manifestem levantando a mão.
(- Pausa.)

Os componentes da plenária que entendem que a leitura do relatório
do Grupo II pode ser dispensada neste momento queiram se
manifestar. (- Pausa.)

A solicitação da leitura dos itens que compõem o relatório do Grupo
II teve 36 votos.

O Sr. Jorge - Não teve, Sr. Presidente. Contei pessoalmente 25
votos. Tivemos 33 votos. Com todo o respeito, Deputado, não teve 36
votos.

O Sr. Presidente - Vou anunciar o resultado encaminhado à Mesa. A
contagem não foi feita por mim, as mãos não foram levantadas por
mim. Estou anunciando um resultado contado por pessoas sérias
desta Casa. Não admito, definitivamente, neste Plenário, acusação
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contra este Deputado ou contra os companheiros responsáveis
pela contagem. Podemos até fazer encaminhamentos diferentes, mas
esse tipo de acusação é absolutamente inaceitável. Se quisermos
apresentar algo sério à sociedade de Minas, temos de ter
comportamento respeitoso dentro deste Plenário. Vou conduzir até o
final este processo, respeitando a contagem feita por pessoas que
poderão ser também designadas pelo Plenário. A contagem que foi
trazida à Mesa foi da votação para que os itens fossem apresentados
à plenária, que não é prejuízo nenhum. Depois da votação, não fiz
encaminhamento contrário nem a favor. Entendo que isso é vantajoso
para o Plenário, porque os destaques serão feitos, item por item, por
todos.

Caso tivesse acolhido a votação inicial, e vocês tivessem vencido -
os companheiros que apresentaram a situação do encaminhamento -,
teríamos de acolher dois nomes que fizeram destaques, o que
causaria prejuízo para o Plenário. Acho que agora poderemos tratar
dessa questão com muita fraternidade. Acho que vai ajudá-los fazer
destaques, item por item. O resultado da votação que nos foi
apresentada, a votação de apresentação dos itens, um a um, no
relatório 2, foi de 36 votos, contra 31 daqueles que propuseram a
supressão do relatório.

Com a palavra, Elza Lobo, para que continue apresentando.
Aqueles que quiserem fazer destaques poderão levantar a mão.

Vamos continuar como antes.
Gostaria de insistir que aqueles que quiserem fazer uso do

microfone, mesmo aqueles que já se tenham inscrito, mas não tenham
sido citados, digam o nome, para efeito de gravação e para facilitar o
trabalho dos taquígrafos.

Para encaminhar, com a palavra, o Jaime.
O Sr. Jaime - Meu nome é Jaime. Trabalho na Câmara dos

Deputados e participei da organização do Seminário Nacional da
Violência, que realizamos em Brasília. Tenho uma preocupação. São
110h40min, e ainda temos três relatórios a ser lidos e destacados e a
discussão dos destaques. Muita gente tem viagem marcada para hoje
e outros compromissos, porque o seminário tinha um tempo, e não foi
dito que ele ocuparia o dia inteiro. Assim, corremos o risco de, ao final,
ter uma plenária esvaziada discutindo destaques.
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Então, proponho que seja feita a leitura tranqüila dos relatórios

que ainda restam e que cada um possa fazer destaques, mas, na
discussão posterior dos destaques, talvez, formar uma comissão de
sistematização. As pessoas levariam para essa comissão o destaque
por escrito, e seria feita uma triagem, trazendo para discussão os
destaques que divergissem no mesmo ponto. Se formos discutir os
destaques um por um, não sairemos daqui nem na parte da tarde.
Talvez tenhamos de ficar noite adentro para discutir destaque por
destaque. Não sei se já está funcionando uma comissão de
sistematização para os destaques que estão sendo levados à Mesa.
Cada um poderia escrever o que estiver sendo destacado para agilizar
os trabalhos. Isso não é antidemocrático. E apenas para agilizar o
processo. Só seriam trazidos ao Plenário os destaques que
porventura fossem divergentes naquele ponto. O que não tiver
divergência pode ir para a comissão de sistematização.

Quero lembrar que acontecerão outros seminários regionais em
outras regiões do País, será constituída uma comissão nacional, que
redigirá um documento final, apreciará todo esse processo e fará um
documento único. Este aqui é o primeiro processo. Depois, teremos
outros. Então, meu encaminhamento é este: uma comissão de
sistematização.

O Sr. Presidente - Eu lhe agradeço, Jaime, mas quero dizer que,
após a apresentação dos grupos e a análise das proposições, faremos
esse encaminhamento para a manifestação do Plenário.

Com a palavra, a Sra. Elza Lobo, para continuar a apresentação do
relatório do Grupo II.

A Sra. Elza Lobo - Então, já fiz o destaque do item 58.
59 - Necessidade de diferenciar mecanismos de controle social,

reconhecendo que grandes aglomerados favorecem a violência. A
urbanização como caráter civilizatório pressupõe a existência de
valores. Destaques? (- Pausa.)

O Sr. Presidente - Alguém, além dos dois presentes que já
destacaram todos os itens, destaca o item 59? (- Pausa.) Ok. O
próximo.

A Sra. Elza Lobo - 60 - Contextualização da violência e do termo
marginalidade em que a sociedade dita normal se contrapõe às faixas
menos favorecidas, não reconhecendo nelas as diversas
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manifestações populares, que são marginalizadas e entendidas
como banditismo (hip-hop, funk, grafite).

O Sr. Presidente - Dilma, André, Garcia. Próximo.
A Sra. Elza Lobo - 61 - Resgate do exercício dos papéis das

diferentes instituições e entidades (polícia, educação,cultura) por meio
de publicidade, consolidação dos diferenciais e paradigmas claros, O
Estado é a parte exemplar da sociedade tanto do ponto de vista moral
e ético quanto do ponto de vista metodológico.

O Sr. Presidente - Destaque para Hilda. Alguém mais? (- Pausa.)
Agregar aos que já pediram destaque a Maria Hilda.

A Sra. Elza Lobo - 62 - Quebra do ciclo da violência com mudança
de mentalidade. "Violência gera violência". Há possibilidade de
mudanças, há necessidade de um sistema participativo de decisões
de diferentes setores da vida urbana. E preciso quebrar posturas
rígidas, é preciso ter respeito pelos diferentes, revisar os caminhos,
transformando círculos viciosos em círculos virtuosos: escolher e
melhorar rotas e rever caminhos; ser parte das soluções, anunciar
políticas urbanas que possam ser mais eficazes, como a política de
seguridade urbana (direito de ir e vir, direito dos pedestres); o acesso
ao que a cidade oferece; soluções de espaços para os conglomerados
(locais de encontro, espaços de lazer); apropriação de espaço público
(relação com o patrimônio, com a memória); significado da coisa
pública, como herança que nos deixaram e que devemos repassar;
urbanização das favelas,

O Sr. Presidente - Destaque para Joana, Kika, Hilda e Geraldo.
Obrigado. Próximo.

A Sra. Elza Lobo - 63 - Investimentos maciços na reformulação da
segurança pública e no sistema penitenciário de todo o País:
unificação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e
DETRAN num comando único, sob a direção do Secretário da
Segurança Pública; formação profissional integrada; modernização
tecnológica; integração e universalização de ações e medidas para os
projetos integrados; alteração no sistema de policiamento de ruas;
criação de sistema integrado de informações; inteligência policial. Os
resultados serão diminuição dos assaltos a Bancos, diminuição das
fugas e maior utilização do Disque Denúncia.

0 Sr. Presidente - Destaque para Kika, Joana, Teodorico e Geraldo.
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A Sra. Elza Lobo - Até aqui, foram as contribuições dos
expositores. Agora, vamos tirar propostas do público, as que vieram
ao grupo.

Propostas do público: 64 - Campanha nacional pela regularização
urgente dos assentamentos populares, acompanhados de políticas
urbanas que estimulem a organização e a participação das
comunidades, considerando os postulados básicos do Estatuto da
Cidade, quais sejam o direito à cidadania; a função social da
propriedade; a gestão democrática do Estado.

O Sr. Presidente - Para destaque, Garcia e Hilda.
A Sra. Elza Lobo - 65 - Socialização e ressocialização dos

presidiários, a fim de conter a reincidência criminal.
O Sr. Presidente - Destaque para Carmem, Dicélio, Denilson,

Jaqueline e Kika. Obrigado.
A Sra. Elza Lobo - 66 - Levantamento, pelo Estado, da situação dos

hospitais-colônia e devolução de suas áreas invadidas. Sem
destaque.

67 - Divulgação do caráter constitucional do Estatuto da Cidade.
Sem destaque.

68 - Questionamento da Lei de Responsabilidade Fiscal e não-
priorização do pagamento dos juros da dívida do País. Sem destaque.

69 - Acompanhamento da execução orçamentária do Governo
Federal e priorização da transferência voluntária de recursos. Sem
destaque.

70 - Desenvolvimento de trabalho junto à sociedade para a não-
formação de guetos, sanatórios e penitenciárias. Sem destaque.

71 - Mudança da Lei Penal, fixando para 16 anos a responsabilidade
criminal. Destaque.

72 - Reunião do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no combate
à violência. Destaque.

73 - Obrigatoriedade do serviço militar a partir dos 16 anos de idade.
Destaque.

74 - Criação de cursos profissionalizantes gratuitos. Destaque.
75 - Início da alfabetização, pelo Estado, aos 5 anos. Destaque.
76 - Cobrança das empresas privatizadas de compromisso com o

social. Sem destaque.
77 - Salário mínimo, 13 0 salário, FGTS e férias na zona rural. Sem
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destaque.

78 - Escola pública de 1° e 20 graus na zona rural. Destaque.
79 - Direito de voto para preso albergado. Destaque.
80 - Extinção das ONGs internacionais que interferem na política

brasileira. Destaques: Arnaldo, Almir, Denilson, Márcio, Roges,
Garcia, Joana, Kika, Jacqueline.

81 - Liberação de rádios comunitárias para todos os bairros. Sem
destaque.

82 - Profissionalização do detento não apenas em artesanato.
Destaques: Carmem, Jovina, Jacqueline.

83 - Reabertura do financiamento para saneamento básico e
moradias para famílias que ganhem até três salários. Destaques:
Garcia, Arruda e Geraldo.

Está terminado o Grupo II.
• Sr. Garcia - Questão de ordem.
• Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Sr. Garcia.
• Sr. Garcia - Sugiro que a Mesa pergunte ao Plenário se se

deveriam discutir esses dois tópicos. Depois, então, entraríamos na
outra discussão, senão não vamos discutir uma experiência que
tivemos na questão da educação. Demoramos cinco dias para discutir
a educação, e ainda não terminou.

O Sr. Presidente - Reconheço sua preocupação com a importância
do tema, mas todos os outros temas são igualmente importantes. E,
para garantirmos o esforço de cada um que participa desta plenária,
não acatamos esse tipo de encaminhamento, que causaria prejuízo
aos demais temas.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
agradeço ao Sr. Edson Ribeiro do Carmo, Secretário da Segurança
Pública, por sua contribuição e participação nos debates. Anuncio à
plenária que, em razão de viagem já marcada, solicita licença para se
retirar.

Com a palavra, para apresentar os relatos do Grupo III, a consultora
Maria Elizabeth gontijo, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - O Grupo III tratou da violência e da
educação. Seu coordenador foi o Deputado Adelmo Carneiro Leão, da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Os expositores

rÁl
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foram Roseli Fischermann, professora de pós-graduação da
Universidade do Estado de São Paulo - USP -; Rosana Maria Corrêa,
membro do Fórum Sociedade Inclusiva PUC Minas; Dilma Cupti,
membro do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; Maria das Graças Serrano,
membro da Coordenação Estadual do Programa de Redução
Morbimortalidade por Acidente de Trânsito do Espírito Santo. As
relatoras foram Maria Aparecida Calasense, membro do Conselho
Estadual de Saúde do Espírito Santo, e Maria das Graças Serrano,
membro da Coordenação Estadual do Programa de Redução
Morbi mortalidade por Acidente de Trânsito do Espírito Santo.

Atuei como auxiliar na relatoria. Como a duas relatoras tiveram de
viajar hoje, pediram-me que fizesse esse relato.

Na análise da violência urbana, o Grupo III concluiu o seguinte:
"Ninguém nasce violento". A violência é inaceitável. Todos somos
autores e vítimas da violência. A educação não consegue
isoladamente solucionar o problema da violência no País.

A educação fornece elementos para a reflexão, favorece a
capacidade de argumentação, desenvolve a capacidade crítica, auxilia
a pessoa a se tornar assertiva e desenvolve a capacidade de escuta,
ou seja, melhora as relações interpessoais na solução dos conflitos.
Deve-se acreditar no potencial do jovem, mesmo quando ele aparenta
ser violento.

A educação não é sinônimo de escola, na verdade, a escola é uma
das formas como a educação se dá. Ainda assim, a escola é um
espaço privilegiado. A família e a criança valorizam o espaço escolar.

A escola está envolvida na questão da violência sob três aspectos:
na violência que ela sofre, na violência que ela partilha e na violência
que ela produz. As condições de trabalho de professores, a
depredação de prédios, o envolvimento de alunos com drogas, entre
outras, são formas de violência sofridas pela escola. Quando reproduz
a discriminação da mulher, do negro, do índio e de outras minorias e
quando é obrigada a legitimar o crime, a escola partilha da violência.
Por fim, quando não está levando o cidadão à reflexão, quando não
ajuda a formar consciência crítica, a escola produz violência.

Não há consenso sobre o papel da escola na construção do país
que almejamos. E necessário que a sociedade defina se quer uma
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educação voltada para o mercado de trabalho ou para a formação
do cidadão.

Para que a escola seja efetivamente inclusiva, faz-se necessária a
qualificação do professor para lidar com a diversidade de alunos.
Crianças vítimas de violência, alcoolismo, negros, índios,
adolescentes grávidas, pobreza extrema, entre outros, são aspectos
que não podem ser desconsiderados.

Quando a criança chega à escola, já sofreu diversos tipos de
violência, motivo pelo qual a educação deve ser uma política social
ampla, abrangente, sistêmica, que dê garantias ao indivíduo a partir
do nascimento. A educação infantil é, portanto, um direito da criança,
independentemente de a mãe trabalhar ou não.

As equipes de saúde da família lidam com conflitos sociais diversos
no território, ultrapassando os limites da saúde.

Propostas
84 - Fortalecimento da participação juvenil nas decisões internas da

escola, por meio de grêmios e outras associações.
O Sr. Presidente - Destaque: Maria Hilda e Guido Pereira da Silva.
A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - 85. Universalização da educação

infantil em horário integral, com atendimento especifico para cada
faixa etária e indicador de cobertura para avaliação.

O Sr. Presidente - Destaque: Maria Hilda.
A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - 86. Ampliação de programas que

complementem a carga horária, como esporte, lazer, teatro, entre
outros.

O Sr. Presidente - Destaque: Adélia.
A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - 87. Desenvolvimento de programas

junto às famílias dos alunos e capacitação dos profissionais para lidar
com essas famílias.

O Sr. Presidente - Destaque: Maria Hilda e Adélia.
A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - Há uma pequena correção na

Proposta n° 88. Vocês poderiam complementá-la, por favor?
88 - Investimento na formação das equipes profissionais que atuam

na escola em questões relacionadas com as diversidades social e
cultural e com o respeito aos direitos humanos. Sem destaque.

89 - Instituição de fichas de notificação de maus-tratos para dar
ciência ao Conselho Tutelar dos abusos e violência sofridos pela
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criança. Destaques: Fernanda, Maria Hilda, Duma e Teodorico.

90 - Desenvolvimento de ações educativas voltadas para o respeito
à diversidade, à paz e aos direitos humanos e divulgação dos direitos
do cidadão, em especial da Declaração dos Direitos Humanos da
ONU, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de
Defesa do Consumidor. Destaques: Maria Goreth e Maria Hilda.

91 - Inserção, na escola, da discussão sobre as informações
veiculadas pela mídia e sobre o seu papel na formação do jovem, com
o envolvimento de pais e alunos. Destaques: Maria Hilda.

92 - Transformação do ato de aprender em uma atividade que
proporcione prazer, que dê satisfação pessoal ao aluno. Destaques:
tara, Duma, Maria Hilda, Geraldo e Adélia.

93 - Reformulação curricular dos cursos das áreas de saúde,
educação e assistência social, de forma a capacitar esses
profissionais para o atendimento das demandas sociais. Sem
destaque.

94 - Incentivo financeiro diferenciado para as equipes de saúde da
família que atuam em regiões metropolitanas. Destaques: Marquinhos,
Maria Hilda, Joana e Cristiane.

Esse é o relatório do Grupo III.
O Sr. Presidente - Obrigado. Gostaria de convidar o Deputado

Edson Rezende, também autor do requerimento que deu origem a
este seminário, a participar conosco da Mesa.

Esclareço aos participantes que a inclusão de propostas será feita
ao final, quando da discussão dos destaques. Garcia e André estão
inscritos para a apresentação de propostas. Jaqueline também
gostaria de se inscrever?

A Sra. Jaqueline - Não se trata de inclusão de propostas, mas de
uma observação quanto à redação da Proposta n° 88. Em minha folha
esta' 1nvestimento na formação da equipe profissional nas questões
relacionadas à diversidade social e cultural e ao respeito aos direitos
humanos". Parece-me que, na leitura feita, a redação envolvia
profissionais da área de educação.

A Sra. Maria Elizabeth Gontijo - Sim; foi feita uma correção, pois a
proposta se refere à equipe que trabalha na escola. Você poderia
fazer essa alteração na sua folha, por favor.

A Sra. Kika - Ainda se pode apresentar destaque a essa proposta?

kwJ
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O Sr. Presidente - O que foi apresentado agora, Kika, foi uma

correção ao texto. A fase de pedido de destaques encerrou-se com o
fim da apresentação do relatório.

Com a palavra, a representante do Grupo IV, Eliana Gonçalves
Rosa.

A Sra. Eliana Gonçalves Rosa - O Grupo IV ficou responsável pelo
tema "A Sociedade Civil e a Violência'; o coordenador foi o Deputado
Edson Resende, da Assembléia Legislativa.

Os expositores foram Luciana Guimarães, Coordenadora do
Movimento Sou da Paz - SP; Adriana Botafogo, do Projeto Viva Rio,
RJ; João Batista Moreira Pinto, Assessor de Ensino e Pesquisa da
Fundação Direito e Cidadania de Minas Gerais; Frei José Diniz dos
Reis, membro da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Vitória, ES.

Sou a relatora do Grupo IV, graduanda em Ciências Biológicas do
Unicentro Izabela Hendrix.

Os expositores, a partir da experiência desenvolvida pelas entidades
ou setores a que pertencem, enfatizaram os seguintes aspectos:
importância da participação da sociedade civil no debate sobre a
violência e de sua contribuição para o Estado, sugerindo formas de
ação para inibir a violência e atuando na ressocialização do infrator;
necessidade de a sociedade civil posicionar-se não apenas como
beneficiária de políticas públicas, mas também como protagonista;
importância das ONGs, que têm uma prática de respeitar muito a
individualidade e, portanto, têm muito a ensinar no que diz respeito ao
tratamento do infrator; tratamento das drogas como uma questão de
saúde pública; importância de ações preventivas, não apenas
curativas; condenação do problema da imunidade e da impunidade;
importância de agir, de não se deixar imobilizar por fatores
macroestruturais, que, em princípio, são impossíveis de modificar: há
diversas frentes em que se pode atuar; consideração de que violência
não se combate com violência: a violência na saúde - longas esperas
por atendimento, descaso dos profissionais, mau atendimento nos
serviços públicos - são fatores geradores de violência. O ser humano
tem que ser tratado com dignidade.

Propostas
95 - Formulação de políticas públicas com a população, e não para a

população. Sem destaques.
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96 - Construção de políticas públicas voltadas para o lazer.

Destaques.
97 - Criação de mecanismos que possibilitem à sociedade civil

tornar-se a melhor parceira das medidas socioeducativas já definidas
em lei pelo Estado. Destaques.

98 - Término das obras da BR -040, trecho que liga Juiz de Fora a
Belo Horizonte, visando a evitar acidentes de trânsito. Destaques.

99 - Obrigatoriedade de instalação de "air bag" nos carros nacionais.
Destaques.

100 - Promoção de debate público sobre trabalho do adolescente,
distinguindo-o da exploração de mão-de-obra infantil. Destaques.

101 - Investimento na educação em todos os níveis, em especial na
educação infantil. Destaque.

102 - Inclusão, no currículo do ensino fundamental, de temas e
atitudes que valorizem a ética e as relações humanas. Destaque.

103 - Ampliação e instalação de equipamentos públicos de cultura,
esporte e lazer. Destaque.

104 - Promoção de pequenos seminários regionais em áreas com
maiores índices de violência. Destaque.

105 - Garantia da presença de gestores públicos na discussão com
a sociedade civil das questões relativas à segurança e à violência.
Destaque.

106 - Avaliação do impacto dos atuais programas desenvolvidos
pelo Governo e pela sociedade civil no combate e na prevenção da
violência. Destaque.

107 - Criação de programas e políticas públicas que permitam tratar
as pessoas envolvidas no processo de violência (no caso, os
agressores) a partir de sua individualidade, de sua história pessoal,
exigindo-se, portanto, a consideração de elementos psíquicos, sócio-
econômicos e culturais que permitam ao indivíduo tornar-se sujeito de
sua história. Destaque.

108 - Criação de um corpo jurídico para a prestação de assessoria e
apoio à comunidade de homossexuais e transexuais, em caso de
discriminação. Destaque.

109 - Criação de um programa de apoio e orientação a familiares de
homossexuais e transexuais. Destaque.

110- Criação de um centro de convivência, de lazer e de referência
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para homossexuais e transexuais. Sem destaques? O Roges
pediu destaque em todas as propostas. Continuemos com a leitura,
então.

A Sra. Kika - Só queria um esclarecimento desse grupo. Não sei o
que fazer com as dúvidas que temos em relação a algumas propostas.
Mesmo sendo chata, queria dizer que algumas coisas que estão
colocadas, como a criação de programa de apoio a homossexuais e
de centro de convivência - sabemos que o Brasil participou
recentemente da 3 Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia
e Intolerâncias Correlatas - me dão a impressão de que, em vez de
incluir os homossexuais, etc., estamos separando-os da sociedade. A
Mesa me perdoe, mas parece que estamos "guetizando-os" mais uma
vez. Não sei quem fez a proposta e queria entender um pouco como é
isso.

O Sr. Presidente - Kika, no momento de discutir os destaques, você
terá a oportunidade de fazer o debate com os companheiros e com as
companheiras que participaram do grupo. Assim, terá um
esclarecimento melhor. Vamos deixar para fazer a discussão no
momento oportuno. Você pode pedir destaque de todos os itens em
que tiver dúvida.

A Sra. Eliana Gonçalves Rosa - 111 - Garantia de que a orientação
sexual não seja fator discriminatório ao acesso e à permanência no
emprego. Destaque.

112 - Implementação de programas de comunicação e campanhas
de combate à violência contra homossexuais e à discriminação pela
orientação sexual. Destaque.

113 - Criação e manutenção de casas-abrigo para acolhimento de
homossexuais em situação de risco de vida nas diferentes regiões do
Estado. Destaque.

114 - Criação de delegacia especializada para registro de queixas
de homossexuais vítimas de violência. Destaque.

115 - Estabelecimento de mecanismos para agilizar e antecipar a
consolidação do plano para as minorias, divulgado pelo Presidente da
República, no que diz respeito à Parceria Civil Registrada - PCR - e à
adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Destaque.

116 - Busca de meios que incentivam a implantação dos centros de
referência de homossexuais nos municípios-pólo. Destaque.

rs
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117 - Proibição da adoção de crianças por homossexuais.

Destaque.
118 - Realização de um encontro de conselhos estaduais e

municipais, sob a coordenação das Assembléias Legislativas da
Região Sudeste, conjuntamente com o Conselho Nacional de Saúde,
para discutir o seu papel junto às bipartitese tripartites. Destaque.

119 - Exigência de cumprimento das leisque regulamentam o SUS,
em conformidade com o disposto na Contituição Federal, no capítulo
da Saúde. Sem destaque.

120 - Inclusão, no Código de Saúde, de um capítulo específico sobre
violência. Destaque.

121 - Poder deliberativo dos Códigos de Saúde nas questões
orçamentárias. Sem destaque.

122 - Criação de políticas públicas que atendam a sociedade, a
começar pelo lazer e, principalmente, saúde mental, por meio de ação
conjunta dos órgãos governamentais e da sociedade. Destaque.

123 - Maior mobilização e fiscalização no setor da educação,
conscientizando e preparando alunos e professores para a prevenção
da violência. Destaque.

124 - Respeito à autoridade dos pais sobre o filhos, limitando a
intervenção do Conselho Tutelar apenas a casos de agressão física.
Destaque.

125 - Modificação da lei, de forma a permitir que menores de 14
anos trabalhem com carteira assinada. Destaque.

126 - Criação de normas que proíbam a divulgação indiscriminada
de músicas de conteúdo sensual. Destaque.

127 - Penalização do menor infrator com trabalhos voluntários na
comunidade. Destaque.

128 - Intersetorialidade não apenas nos órgãos gestores da saúde,
mas também na atuação junto à sociedade. Destaque.

129 - Informações à sociedade sobre forma de organização, de
modo que ela possa colaborar de modo eficaz na implementação de
medidas já propostas, tornando-se co-responsável por ações mais
efetivas, embasadas em pressupostos científicos quanto à construção
da Política de Segurança Pública. Destaque.

130- Ampliação de políticas públicas para as classes sociais menos
favorecidas, que contemplem lazer, trabalho, "air bag" em carros



1312
populares, etc. Destaque.

131 - Ênfase no trabalho intersetorial para combate à violência intra,
inter, e extra-áreas: saúde e seus vários setores; saúde e outras áreas
(educação, esporte,lazer, trabalho, recursos humanos, meio ambiente,
segurança pública etc.); saúde e sociedade civil. Destaque.

132 - Divulgação, pelo Governo, de informações bem como de
experiências bem-sucedidas no combate à violência. Destaque.

133 - Garantia, por parte do Governo, de regulamentação e de
instrumentos para a implementação e de políticas públicas na área da
saúde. Destaque.

134 - Atitude, por parte da sociedade, de buscar informações e delas
apropriar-se para construir uma "cultura da saúde", capacitando-se
para participar da formulação das políticas públicas e para fiscalizar o
Estado na sua implementação. Destaque.

135 - Atitude critica em relação ao modelo de desenvolvimento
adotado no País. Destaque.

O Sr. Presidente - Agora vamos receber as propostas novas. Nossa
sugestão é que os propositores apresentem suas questões oralmente
e, em seguida, por escrito à Mesa. Com a palavra, o Sr. Guido Pereira
da Silva.

O Sr. Guido Pereira da Silva - Solicitamos à Mesa um tempo, talvez
uns 30 minutos, para nos organizar.

O Sr. Presidente - Guido, temos um tempo limitado, inclusive
regimentalmente. Não podemos ultrapassar o limite das 14 horas.
Obrigatoriamente, às 14 horas, teremos de encerrar as atividades
desta plenária em razão das atividades parlamentares.

O tempo que temos, 2h30min, é muito pequeno para a totalidade
dos destaques e das propostas novas. Peço às pessoas que fizeram
destaque que analisem e discutam entre si se a proposta tem
identidade, etc. Se a análise e a proposição de destaque se referirem
apenas à correção de texto, isso será feito rapidamente, para não
perdermos a análise do conteúdo e o mérito dos itens. Gostaria que
as pessoas dedicassem seu tempo muito mais à análise do conteúdo
e mérito que à forma. Quanto à forma, junto com a assessoria e a
consultoria, vamos resolver. Em relação aos destaques, vamos deixar
que apenas duas pessoas os encaminhem: um a favor, e outro,
contra. Solicito às pessoas que destacaram o mesmo item que
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trabalhem para formular uma proposta única, porque iremos
ganhar com isso.

Embora considere importante a solicitação do Guido, não temos o
privilégio de contar com 30 minutos para fazer essa discussão. A não
ser que haja insistência do Guido, vamos...

O Sr. Guido Pereira da Silva - Quero apenas fazer uma pequena
consideração. Perdemos muito tempo lendo introduções que não
deveriam estar constando do relatório. Precisamos aprender a fazer
isso. Perguntas têm de ser imediatas. Introduções de 10 linhas ou de
14 linhas não podem entrar nas nossas discussões. Há pessoas que
fazem questão de apresentar um relatório com uma introdução
enorme.

O Sr. Presidente - Guido, você está fazendo o mesmo jogo que
condena. Vamos para a frente.

O Sr. Jorge - Não seria melhor utilizarmos a taquigrafia? Não vejo
como conciliar os destaques. Tenho alguns que mudam a redação.
Por meio da taquigrafia, não há como ele transformar isso e ler os
destaques mudados? Com isso, ganharemos tempo.

O Sr. Presidente - A nossa consultoria afirma que não há como. De
imediato, não.

O Sr. Laerte Santos de Oliveira Brasil - Quero trazer uma sugestão:
que as pessoas que têm destaque falem ao microfone e levem a
mudança para a Mesa, que colocaria em votação imediatamente.

O Sr. Presidente - Esse seu encaminhamento já foi acolhido por nós.
Chamo a atenção da plenária: todos que fizeram destaque que o

encaminhem à Mesa, porque só haverá encaminhamento de
discussão e votação das matérias disponíveis para a Mesa, até para
acelerarmos as atividades. Quem tiver matéria pronta, pode entregar à
Tânia, que está no corredor, em pé. Coloquem o número do item
destacado e da proposta.

Vai entregar aqui e vamos apresentar. O que vai falar vai defender,
vai se posicionar em relação à proposta. Ele não vai apresentar
proposta nova. A proposta nova vai ser apresentada agora. O
conteúdo do destaque não vai ser apresentado oralmente, mas por
escrito. Depois, vamos lê-lo. A pessoa que se inscreveu para fazer o
destaque irá ao microfone para fazer a defesa do conteúdo.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Podíamos ter um

rÀ
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consenso em relação ao tempo. Estamos notando que há vários
destaques que não mudam o conteúdo central do texto, só o
reformulam, de forma que a redação fique mais visível, frise mais o
texto.

Queremos propor que a Mesa já detectasse esse tipo de propostas
e que, automaticamente, fossem aprovadas, sem precisar haver
discussão em Plenário. Que fossem a Plenário somente quando
houvesse modificação de conteúdo. Até a própria relatoria, que será
formada hoje, poderá ajudar nessa contextualização. Então, só irá a
Plenário o que tiver contradição de conteúdo. No restante, a melhor
redação será acoplada automaticamente, sem necessidade de
discussão.

O Sr. Presidente - Esse tem sido o entendimento da Mesa. O
desafio está posto para o pessoal da plenária, que terá de encaminhar
as proposições, para efeito de análise e apresentação. Propostas de
mudança de forma serão resolvidas aqui. O que queremos discutir
com o Plenário é o conteúdo, o mérito.

O Sr. Rogério - Endosso essa proposta do Paulo. Acho-a muito
plausível. Todos os destaques que fiz do ponto de vista da questão da
intersetorialização das políticas públicas se parecem, se
complementam, parecem que têm o mesmo conteúdo. Na realidade,
entendo que o que o Paulo está propondo é que tudo que envolva a
intersetorialidade poderia estar consolidado e haver uma proposta
única. Com isso, ganharíamos tempo. Acho plausível sua proposta.

• Sr. Presidente - Vamos ás propostas novas.
• Sr. João Tarcísio - Qual é a possibilidade de se fazer uma coisa

mais simples e objetiva? Temos a intenção de fazer alguns destaques,
mas, talvez, fosse preciso nos reunirmos para ver se não é a mesma
proposta que está seguindo com V. Exa. Posso escrever uma coisa, o
outro companheiro que está com o mesmo destaque escrever outra
coisa. Se nós nos reuníssemos, pelo menos, por 5 minutos, seria
muito importante.

O Sr. Presidente - João, o problema é que uma pessoa que tenha
feito diversos destaques, por exemplo, não tem como cumprir esse
ideal. Isso seria ótimo, mas vejo que algumas pessoas fizeram
destaques em diferentes itens e não têm como se reunir nesse tempo
para estabelecer compatibilidade de propostas. Por isso, nossa
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sugestão é de que todos os destaques sejam encaminhados por
escrito. Aqui, teremos condições de aproximar as proposições.

O Sr. João - Minha preocupação é o esporte, porque acho que ele é
a salvação para...

O Sr. Presidente - Mas vamos ter que conviver com essas
dificuldades aqui. Acho que é o que podemos fazer.

• Sr. João - Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Como estou percebendo que algumas pessoas

ainda estão elaborando seus destaques, vamos conceder mais 9
minutos, até 15 para meio-dia, para efeito de sistematização de
propostas de destaques. Vencido esse prazo, vamos encerrar o
recebimento de propostas para, depois, começar o processo de
votação. Vamos dar um tempo para quem quiser se aproximar de seu
grupo e discutir algumas questões que considerarem mais
importantes.

A Sra. Kika - E pouco 15 minutos. São vários destaques. Assim, as
pessoas não conseguirão formatar todos os textos.

O Sr. Presidente - Kika, duas horas também é pouco tempo para
nós. O problema é que temos pouco tempo. Reconheço essa
dificuldade, mas esse é o nosso limite.

A Sra. Kika - Acho que é um trator que está passando no final do
túnel em cima da gente.

O Sr. Presidente - Qual é a sua proposta?
A Sra. Kika - Gostaria apenas de colocar que algumas pessoas têm

destaques em vários locais e não poderão se reunir com todo mundo
ao mesmo tempo.

O Sr. Presidente - Qual é a sua proposta?
A Sra. Kika - A proposta é que o prazo é curto, e a luz no final do

túnel é o trem.
O Sr. Presidente - Kika, isso é uma constatação. E a minha também.

O que eu quero é uma proposta.
O Sr. Marcos - A nossa proposta, Deputado, é que nesse segundo

encaminhamento não fazem sentido os destaques pedidos nos itens.
Praticamente não faz sentido manter os destaques porque eles foram
feitos e, agora, a Mesa encaminha uma proposta que está entregando
as propostas dos destaques. Acho que não faz sentido manter os
destaques. Eu, por exemplo, não vou encaminhar minhas propostas.
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Vou manter os destaques. Vou fazer questão de discutir os
destaques que fiz. Estamos perdendo tempo. Enquanto as pessoas
estão fazendo propostas, poderíamos estar discutindo item por item o
que destacamos aqui. Acho que o encaminhamento...
O Sr. Presidente - Marquinhos, vamos cumprir esse

encaminhamento seu também na atividade.
A Sra. Maria Natividade - Queria um esclarecimento em relação às

propostas novas. V. Exa. havia dito anteriormente que já
começaríamos com as novas. Então, eu iria propor...

O Sr. Presidente - Já recebemos algumas propostas novas e, se
alguém ainda tiver propostas e quiser anunciá-las, nós estamos
abertos para recebê-las e vamos informá-las à plenária.

Quero anunciar a presença em Plenário de nosso colega Deputado
Fábio Avelar.

Está vencido o prazo para a apresentação à Mesa dos destaques
relativos ao mérito, que sugerem mudança de conteúdo. Os
destaques supressivos serão apresentados oralmente e colocados em
votação.

Em votação, a síntese dos trabalhos dos grupos temáticos, salvo
destaques. Aqueles que estiverem de acordo com a proposta queiram
se manifestar, erguendo a mão ou o cartão de inscrição. (- Pausa.) Os
que forem contrários ao relatório, salvo destaques, queiram se
manifestar. (- Pausa.) Alguma abstenção? (- Pausa.) Aprovado, sem
abstenção e sem voto contrário.

Começaremos a votação dos destaques. Faremos um esforço para
que esse encaminhamento e as votações sejam mais proveitosos
para vocês. Há dificuldade de sistematização das propostas, e, em
consideração ao grande número de propostas e à sua diversidade,
criaremos as condições necessárias para que vocês se manifestem.

Convidaremos cada um dos que formalizaram os destaques.
Começamos com a questão n° 2 do Grupo 1. Seria pertinente

ouvirmos o encaminhamento do Roges. Se vocês acolherem seu
encaminhamento, faremos a votação como ele propõe. Se for
diferente, vamos acolher a determinação majoritária da plenária. Com
a palavra, o Roges, para destacar a questão n° 2.

O Sr. Roges - Fiz uma série de destaques - nos n
o
s 2, 13, 16, 45,

128 e 131 - que remetem para o conceito de intersetorialidade.
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Entendo que todos os itens a que me referi se complementam,
não entram em contradição, pelo contrário. Para não perdermos muito
tempo nesses destaques, sugiro que sejam remetidos para a
Comissão de Sistematização da consolidação das propostas, da qual
muitos farão parte, e se faça uma redação coesa, eficaz, completa e
clara sobre o que se está colocando, porque aqui está muito solto, não
tem muito sentido.

Esta é a minha proposta para que possamos ganhar tempo, já que
não há contradição e elas se complementam. Essa comissão tem
competência para fazer esse tipo de trabalho.

O Sr. Presidente - A proposta, Roges, é para que a comissão seja a
coordenadora do seminário?

• Sr. Roges - Pode ser.
• Sr. Presidente - Então, ela já está constituída para sistematizar as

questões que vocês encaminharem. Alguém é contrário ao
encaminhamento de Roges? (- Pausa.)

O Sr. André Luiz Felipe do Monte - O companheiro está sugerindo
que a comissão que irá formalizar o documento final agrupe os seus
destaques é faça uma apresentação única, resumindo o que ele disse.
Acho que isso é muito individual, é uma questão dele. Outras pessoas
podem fazer destaques que não sejam apenas relativos à
modificação, à substituição, à supressão, como por exemplo, podem
falar que retiram o seu destaque baseado nisto, baseado naquilo.

O Sr. Presidente - O que o Roges quer dizer é que há uma série de
destaques inter-relacionados. Ele propõe que, feita a análise dos
destaques - logicamente todas as pessoas que inscreveram
destaques, terão a oportunidade de propor alguma alteração -, a
organização, para efeito de agilidade, seja transferida para a comissão
de sistematização, para a comissão organizadora. E claro que, se
houver supressão, vamos encaminhar a votação, assim como se
houver alteração de conteúdo. Mas em vez de tratar destaque na
ordem que está aqui, ele vai apresentar uma análise para o conjunto
dos destaques que fez de questões diferenciadas em um único bloco.
Votaremos também em um único bloco. A redação final fica a cargo
da comissão organizadora. Alguém contrário a esse
encaminhamento? (- Pausa.)

Vamos dar início à discussão dos destaques de maneira agrupada.
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Quando votarmos o conjunto de destaques apresentados no
primeiro momento, todos aqueles destaques já sairão. Por exemplo,
se o Roges apresentar os destaques 2, 13, 25 em um único bloco,
quando se chegar ao 25, já teremos votado. Está claro? (- Pausa.)

Vamos ao item 2 e seus correlatos para análise, apreciação e
votação do Plenário. A Maria Hilda e o Roges apresentaram destaque.

Não insistimos na forma, a comissão organizadora está à disposição
de todos para estabelecer e receber sugestões de forma de redação,
e não de conteúdo. Vamos discutir aqui conteúdo.

Maria Hilda, a senhora está pedindo mudança de expressão. A
senhora entende que essa é uma questão de redação?

A Sra. Maria Hilda - De conteúdo.
O Sr. Presidente - Então, com a palavra, a Sra. Maria Hilda, para

discutir o destaque n° 2.
A Sra. Maria Hilda - Eu, que sou do meio rural, considero que a

violência não é apenas urbana; portanto, de início, quero deixar essa
reflexão a todos.
Com relação ao item 2, proponho substituir a palavra

"redimensionamento", de que eu mesma faço muito uso, mas que não
acho muito objetiva, por "organização e ampliação". Dessa forma, fica
proposta uma ação efetiva. Obrigada.

O Sr. Presidente - Roges está dizendo que sua proposta pode ser
contemplada nessa sugestão. Há alguém que queira fazer
encaminhamento contrário à proposta da Maria Hilda? (- Pausa.) Em
votação. Aqueles que estiverem de acordo levantem seus crachás. (-
Pausa.) Aprovada.

Roges, você tem uma proposta de agregação de outros itens ao
item 2? Depois seria só uma questão de sistematização.

O Sr. Roges - Com a observação da Hilda, fica mantida a minha
proposta de encaminhamento.

O Sr. Presidente - Quais são os itens que quer agregar ao item 2,
para que já possamos fazer o encaminhamento?

O Sr. Roges - Ao item 2 ficariam agregados, com melhor redação,
os itens 13, 16, 45, 128 e 131, que se referem à intersetorial idade.

O Sr. Presidente - Você está propondo uma mudança de redação ou
apenas a agregação dos itens?

O Sr. Roges - Uma agregação, com melhor redação.
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• Sr. Presidente - Melhor redação, mantendo o conteúdo?
• Sr. Roges - Com o mesmo conteúdo.
• Sr. Presidente - Há alguém que tenha algum questionamento

relativo ao conteúdo desses itens, que queira mudar o conteúdo dos
itens referidos? Com a palavra, Maria Hilda.

A Sra. Maria Hilda - No item 128, que diz "intersetorialidade nos
órgãos gestores da saúde, mas também na atuação junto à
sociedade", acrescentaria "na Capital e no interior, inclusive o meio
rural".

O Sr. Presidente - Para facilitar e agilizar o processo, no momento
da apresentação do item, vamos submetê-lo à votação apenas se
alguém se manifestar contrariamente; do contrário, vou entender
como o reconhecimento e aprovação do Plenário.

Há alguém contrário à proposição da Maria Hilda quanto ao item
128? (- Pausa.) Acatamos a proposição. Por favor, Maria Hilda.
A Sra. Maria Hilda - Posso dispensar a consideração que faria

quanto ao item 131.
O Sr. Presidente - Então, vamos colocar em votação, em bloco,

como proposto pelo Roges, o conteúdo dos itens 2, 13, 45, 128 e 131,
destacadas, e do item 16, que já foi aprovado, pois não houve
destaque a ele. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) As propostas estão
aprovadas; ficamos na dependência apenas de sua sistematização
em uma única redação.

Destaque da proposta n° 3. O Arruda retira o destaque. Alguém quer
manter o destaque da proposta n° 3? Destaque da proposta n° 4. O
Garcia retira o destaque.

A Sra. Maria Hilda - Gostaria de acrescentar "na capital e interior",
inclusive meio rural. Não podemos criar espaços comunitários de lazer
somente para as cidades.

O Sr. Presidente - Alguém é contrário ao encaminhamento da Maria
Hilda?

A plenária acata o seu encaminhamento. O encaminhamento da
Maria Hilda é para incluir o meio rural. O seminário é sobre violência
urbana e saúde.

A Maria Hilda está propondo que, apesar de o tema da discussão
ser violência urbana e saúde, seja incluída a questão rural. 0 plenário
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tem pleno direito de rejeitar. O microfone ficará aberto para o
debate. Poderão ser oferecidos 3 minutos para quem for contrário ao
encaminhamento da Maria Hilda, considerando-se que a proposta n° 4
já é matéria vencida, já foi aprovada.

O Sr. Jorge Ramos - Para complementar a sugestão da Maria Hilda,
estende-se tudo o que se referir ao urbano também ao rural,
respeitado o limite da capacidade de cada município. Alguns
municípios da área rural não têm recursos para construir uma
pracinha. Deveriam ser respeitados o limite de endividamento e a
capacidade de investimento de cada município. Tudo que for urbano,
estende-se ao meio rural, respeitada a capacidade de cada município.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Federal Maria do
Carmo Lara.

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Quando discutimos
violência urbana, foi dito que uma das causas desse tipo de violência
é o êxodo rural. Desde a década de 70, a população tem saído da
área rural por vários motivos, vindo para a área urbana.

Não ter conseguido lugar para morar, nem emprego, etc., contribuiu
para a violência, para a pobreza. Quando se fala em equipamento de
lazer, de saúde, ninguém é contra à instalação desses equipamentos
na área rural. Mas estamos discutindo um tema específico. Na
redação final essa questão deveria ser contemplada no início,
pontuando-se que uma das dificuldades que nós, do meio urbano,
estamos vivendo; hoje, é que o Brasil, apesar de ser um País com
terras e uma cultura extremamente rural, tem a maioria da população
concentrada nos meios urbanos, nas regiões metropolitanas, e que
precisamos ter políticas públicas que valorizem a área rural. Aí vem a
reforma agrária, o apoio ao sem-terra, ao pequeno e ao médio
agricultor. E necessária uma tala geral para pontuar isso, até porque
estamos discutindo violência urbana. Não somos contrários a que se
coloquem esses equipamentos na área rural, só que não tem sentido
a forma como o assunto está sendo tratado aqui, considerando-se o
tema central do seminário. Queria fazer essa ponderação, para que
seja incluída na justificativa ou na fala inicial do documento a ser
redigido.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, a Maria Hilda.
A Sra. Maria Hilda - Perguntaram de onde sou, e me identifico. Moro
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em Belo Horizonte há 18 anos. Sou natural de Santa Rita de
Caldas, Sul de Minas, nascida no meio rural. Quero considerar, Maria
do Carmo, a sua reflexão em termos da abrangência global. No
entanto, eu mesma saí do meio rural por questão de unidade escolar.
O êxodo rural não é só por conta do Movimento dos Sem-Terra. Hoje
temos que defender uma política de atendimento ao cidadão do meio
rural. Existe uma discussão em torno da grande extensão territorial em
termos de Brasil, e vemos o fazendeiro comprar laranja no mercado.
Não quero polemizar e não precisamos ficar pontuando questão por
questão, mas não abro mão do princípio de que o pessoal da roça
deve ser respeitado. Muito obrigada.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - E só uma proposta de
encaminhamento. Sou de Pouso Alegre, perto da sua terra, e, quando
se coloca "criação de espaços comunitários que proporcionem lazer,
cultura, arte e orientação", compreende-se qualquer lugar onde esses
espaços sejam necessários. Não dá para fazer essa polemização.
Fica implícito que tudo o que queremos colocar aqui, visando a tratar
dessa questão da violência no setor urbano, considera o aspecto da
necessidade local. Isso não quer dizer que nós, do setor mais
interiorano, seja do Estado de Minas, Rio de Janeiro ou Espírito
Santo, não estejamos sendo contemplados. Isso está claro. Podemos
não criar essa dicotomia, que causa um impacto, mas dizer onde cada
providência é necessária, como está no texto. Criar onde? Onde for
necessário. Não há essa discussão. E óbvio que essa contrapartida
que a companheira coloca é uma reivindicação, porque, ao se criarem
esses recursos na roça, está-se mantendo a pessoa no campo. Mas,
na realidade, aqui não está havendo discriminação. Podíamos adotar
essa metodologia, senão será estabelecida vai ficar uma dicotomia
que não precisaria haver, já que existe a necessidade e todos aqui
concordam que ela existe também nos menores centros.

O Sr. Presidente - No processo de encaminhamento, de defesa, de
votação, vamos fazer esse ajuste, obedecendo ao encaminhamento
dos companheiros que se manifestaram.

Quem é o autor do destaque ao n° 5? Por favor, Maria Hilda.
A Sra. Maria Hilda - Temos aqui "diálogo com as comunidades para

criar espaços que atendam às suas necessidades". E um acréscimo:
"e direitos".
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O Sr. Presidente - É incluir a expressão 'e direitos". (- Pausa.)

De acordo, acolhemos e passamos para o destaque seguinte.
Arnaldo é o autor do Destaque n° 8.
O Sr. Arnaldo - Está desta forma: "Mudança da forma tradicional de

tratar a doença (que gera violência, pois é centrada na recuperação
do doente) para um modelo de promoção da saúde e da prevenção".
Estamos fazendo essa proposta: "Mudança da forma tradicional de
tratar os usuários do serviço de saúde que focam somente a doença
para um modelo de promoção da saúde e da prevenção que também
incorpore a questão da saúde mental".

• Sr. Presidente - Alguém contrário?
• Sr. Roges - Também pedi destaque nesse item porque o n° 8 nos

remete para o n° 18 e para o n° 51. Eles se complementam. Então,
aproveitando a ementa do colega, gostaria que os outros itens
pudessem ser suprimidos ou pudessem estar na contemplação do
jogo.

O Sr. Presidente - Agregados.
O Sr. Roges - O conteúdo que passa por aqui está coberto de razão.

E a lógica tradicional em que se coloca a prescrição, o medicamento e
o usuário. Então, essa forma tem uma tradição muito grande, e parece
que o tratamento passa tão-somente pela cura, pela recuperação, e
não tão-somente pela escuta do paciente ou do cliente, assim como
pela excessiva medicação. Então, sugerimos que passe pela escuta,
pelo acolhimento, que invertam essa prescrição exagerada,
medicamentosa, que se coloque a questão da saúde de um ponto de
vista mais amplo.

O Sr. Presidente - O Roges acolhe o encaminhamento do Arnaldo e
propõe agregar os itens 18 e 51, em uma redação única.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Quando o Roges pede
a supressão do item 18... Roges, não está contemplado. Sabe por
quê? Porque estamos pedindo a racionalização dos usos do serviço
do SUS. Então, não seria suprimir o 18, seria condensar em um só.

O Sr. Presidente - Agregação do 8, 18 e 51, em uma redação única.
A Sra. Jovina - Queria ver se existe a possibilidade de se

acrescentar nessa proposta ou em outra o tratamento dentário para os
carentes, também uma forma de violência, quando a pessoa fica toda
desdentada, com dor de dente. Era essa a minha proposta.
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O Sr. Presidente - A Jovina está propondo incluir nesse conceito

que está sendo expresso o tratamento odontológico. Vocês
concordam? Alguém discorda do encaminhamento dela?

A Sra. Carmem - Gostaria de colocar a introdução da acupuntura
como uma forma de se reduzir medicação excessiva, até
hospitalização. Digo isso porque, há dois anos, tive oportunidade de
contatar um médico italiano formado em acupuntura em países do
oriente. Ele me disse que a acupuntura que ele desenvolvia curava
até câncer, de uma maneira mais econômica, sem tanta dor nem tanto
sofrimento para o paciente. Então, que a acupuntura seja levada, seja
estendida a outros pontos porque realmente é uma coisa positiva.

O Sr. Presidente - Fizemos a leitura pausadamente e demos a
oportunidade para todos se inscreverem nas diferentes questões para
destaque. Ela não está inscrita no destaque. Na próxima vez, não
abriremos essa oportunidade.

Como ela já apresentou, como uma proposta nova que,
eventualmente, pode ser agregada ao setor, sugeriria, caso seja
acatado seu encaminhamento, em vez de "acupuntura", "tratamentos
alternativos", porque não é só a acupuntura que garante a opção ao
tratamento alopático. Todos estão de acordo? Como foi colocado no
texto, na sistematização das questões 8, 18 e 51, atendimento à
saúde mental, tratamento odontológico e, também, medicina
alternativa ou tratamento alternativo.

O Sr. Roges - Gostaria de substituir "tratamento alternativo" por
"tratamento multiprofissional".

O Sr. Presidente - Trata-se somente de uma questão de redação.
Queremos apenas saber se todos admitem esse encaminhamento.
Alguém contrário? Com a palavra, Adriano.

O Sr. Adriano - Gostaria de acrescentar como minha sugestão ao
item 5 a palavra que faltou: deveres.

O Sr. Presidente - Desculpe-nos, Adriano, mas estamos discutindo
as questões 8, 18 e 51; na questão 18, houve o acréscimo da Jovina,
que tem a previsão orçamentária para o Ministério da Ciência e
Tecnologia somente para explorar a biodiversidade, pesquisa de
produção de medicamentos, somados ao atendimento dentário e aos
carentes. Em meu entendimento, a Jovina havia proposto,
inicialmente, o tratamento odontológico, que foi acolhido. Mas, agora,
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ela coloca um dado novo em sua proposta, feita por escrito.
Encaminharei, para efeito de ser ou não acolhida, a seguinte proposta,
da Jovina: "Que tenha previsão orçamentária para o Ministério da
Ciência e Tecnologia somente para explorar a biodiversidade e a
pesquisa sobre produção de medicamento". Nos itens 8, 18 e 51, o
Plenário está de acordo com o acréscimo desta proposição?

O Sr. Denilson Martins - Questão de ordem, Sr. Presidente. A
proposta da companheira pode ser contemplada no item 80.

O Sr. Presidente - Mas a proposição é para o item 18. No momento
da sistematização, poderá ser colocada em outro item. Mas, para
efeito do encaminhamento em relação ao destaque do item 18, vocês
acolhem a proposição da Jovina relativa à garantia de recursos
orçamentários para Ciência e Tecnologia somente para explorar a
biodiversidade e a pesquisa sobre produção de medicamento? Os que
estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Item 9, destaque de Maria Hilda.
A Sra. Maria Hilda - Aqui temos "desburocratização e

descentralização da gestão do SUS, com a redução de normas e
portarias do Ministério da Saúde". Eu acrescentaria: "e de todos os
níveis de poder público", porque existe uma burocratização no
encaminhamento das normas e das portarias do Ministério da Saúde;
temos normas que alcançam Estados e municípios; não são, portanto,
apenas em nível federal. Eu acrescentaria essa desburocratização em
todos os níveis do poder público.

• Sr. Presidente - O Plenário acolhe? Com a palavra, o Roges.
• Sr. Roges - Gostaria de fazer uma observação. Quando se fala da

desburocratização e da descentralização da gestão do SUS, é no que
temos nos empenhado o tempo todo. Entendo até que podemos
pensar que, na desburocratização, podemos fazer uma redução de
normas. Mas, geralmente, quem norteia tudo sem ferir a autonomia
dos municípios é o Ministério da Saúde. Poderíamos dizer
desburocratização e descentralização da gestão do SUS com a
redução de normas e portarias do Ministério da Saúde, avaliadas pelo
Conselho Nacional de Saúde. Caso contrário, tudo ficará solto. Temos
de pensar sobre isso. Não estou de acordo com a observação da
companheira, a não ser que conste "avaliação do Conselho Nacional
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de Saúde".

• Sr. Presidente - Você não mantém o texto, Roges.
• Sr. Roges - Mantenho o texto, se se incluir "avaliação do

Conselho Nacional de Saúde".
• Sr. Presidente - E uma proposta diferente.
• Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Não ficou claro isso,

Roges. Corremos o risco de, com a regionalização da saúde, haver
normatização do Estado também, o que é muito complicado para os
municípios que estão gerindo as políticas. A proposta colocada pela
companheira ficará mais completa com o acréscimo
"desburocratização". O grande problema que temos, hoje, é o número
de normas que o Ministério baixa, rompendo toda a discussão do SUS
nas outras esferas também. Não é somente o Conselho Nacional que
precisa ser ouvido, mas os municipais e estaduais também. Mas essa
não é a ótica da proposta. Essa foi feita no Grupo 1, que diz: "a
dificuldade que tem, hoje, de manter a gestão dos municípios, tendo
em vista o excesso do número de normas - são sete diariamente - e
portarias pelo Ministério da Saúde." A proposta é muito mais do que a
companheira coloca. E ela ainda prevê o futuro, dizendo que o Estado
começará a normatizar também.

O Sr. Eni Carajá - Como estamos num seminário sobre violência
urbana e saúde pública, não podemos apontar, neste caso, para todos
os níveis do poder público, o que é muito expansivo. São muitas
resoluções e normas. Proponho que conste "no Ministério da Saúde",
como está, e também "e demais órgãos do SUS", porque abrangerá o
Estado e os municípios.

A Sra. Maria Hilda - Entendo que a posição do companheiro é minha
também. O conteúdo é o mesmo. Não quero aceitar abuso do
Ministério da Saúde, mas a palavra "normas" já está aborrecendo
Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Os companheiros entendem que a proposição
tem o mesmo conteúdo e mérito? Então a questão é com relação à
redação. Está aprovado o encaminhamento? Com a palavra, Roges.

• Sr. Roges - Houve uma observação minha e outra do Eni Carajá.
• Sr. Presidente - De acordo com a Maria Hilda, todas as

considerações que foram feitas são idênticas ou semelhantes à dela.
0 Sr. Teodorico - A questão colocada pela Maria Hilda, que o Eni
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Carajá destacou, da descentralização, não é sinal de democracia
em todos os momentos. Deve ser colocado da forma como o Eni
Carajá destacou na área da saúde, etc.

O Sr. Presidente - Roges, Maria Hilda e Eni, no momento oportuno
vocês se acertem e entrem em consenso.

O Sr. Roges - Deputado, já chegamos a um acordo. O que quero
acrescentar não atrapalha a proposta da Maria Hilda: que essa
redução de normas fosse acompanhada pelos conselhos, em suas
diversas esferas. Caso contrário, não há como fiscalizar. Quem vai
fiscalizar o que está reduzindo o quê? Acho que o órgão competente
são os conselhos.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Estamos nos
esquecendo de discutir o que o Estado está fazendo. Não sei se todos
os órgãos vão discutir a questão da entrada dos níveis. Essa é a
divergência. Neste momento, há um excesso de normatizações, de
discussões na esfera estadual. Fechar órgão é uma coisa, não colocar
a esfera estadual é outra. Não colocar a esfera estadual é um
complicador para nós.

O Sr. Presidente - Está difícil a Mesa fazer o encaminhamento,
porque não há o texto formulado. E difícil também para o Plenário
compreender isso. Vou fazer um apelo para que formulem o texto a
ser apresentado ao Plenário. Para dar continuação ao trabalho, vou
pedir ao Eni, à Maria Hilda, ao Paulo e ao Roges que formulem um
texto, para que possa ser encaminhado à votação.

Vamos passar à seguinte.
O Sr. José Guilherme - E muito difícil encaminhar um debate,

procurando pêlo em ovo. Gostaria que fizéssemos encaminhamentos
concretos e que, em toda proposta encaminhada pela Mesa, onde
houvesse divergência, isso fosse acertado, se chegasse a um
consenso. Fica difícil para nós. Parece que ficamos como
expectadores somente. Quanto já votamos até agora? Se vimos com
o propósito de deliberar sobre algo, isso não está ocorrendo. Estamos
apenas fazendo um debate que não vai chegar a lugar nenhum.
Solicito à Mesa que faça o encaminhamento, de forma que possamos
participar ativamente.

O Sr. Presidente - O encaminhamento é esse. Por isso, estou
solicitando a formulação do texto a ser apresentado ao Plenário para
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votação ou debate.

Vamos para o item seguinte. Retorno, depois, para encaminhar, com
o texto correto.

A Maria Hilda pediu destaque para o item 10. O item 10 diz o
seguinte: "atualização dos códigos de ética profissionais". Ela quer
acrescentar o seguinte: "em todas as modalidades e níveis de
organização do trabalho". O Plenário concorda? (- Pausa.) Alguém é
contrário?

O Sr. Adriano - Não estou contra. A atualização de códigos de ética
de níveis profissionais tem que discriminar todos os profissionais da
área. Quando se pensa em discriminação, pensa-se somente na área
de saúde. Acho que o profissional liberal, seja advogado, seja
engenheiro, seja quem for, entra em todos os códigos. O engenheiro
poderá praticar um ato, e outro não ter condições de criticá-lo.

A Sra. Maria Hilda - Estou defendendo minha proposição, porque
coloco a questão da garantia de códigos de ética não somente para a
saúde, mas também para todos os níveis e modalidades da
organização do trabalho. Isso pega educação, pega o trabalho liberal.
Considero que fica contemplada a preocupação do companheiro.

O Sr. Presidente - Há alguém contrário a esse posicionamento? (-
Pausa.) Aprovado.

Vamos em frente, ao item 12, também da Maria Hilda.
A Sra. Maria Hilda - Aqui temos incentivo ao controle social nas três

esferas do Governo, salientando o caráter propositivo, fiscalizador e
avaliador dos conselhos. Acrescento: " com garantia de
encaminhamentos legais competentes e implementação de ações
publicamente recomendáveis". Temos as chamadas "novelas das
pizzas". Se há uma sindicância, uma apuração, tudo acaba no "amém-
amém".

Então, você tem um processo fiscalizador com garantia de
encaminhamentos legais competentes e implementações de ações
publicamente recomendáveis. E o acréscimo.

O Sr. Presidente - Alguém contrário? (- Pausa.) Então, aprovado.
Vamos em frente. Proposição n° 15.

• Sr. Eni Carajá - Existe um acordo na n° 9...
• Sr. Presidente - Então, vamos retornar ao n° 9, com a leitura da

proposta.
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O Sr. Eni Carajá - Vou ler a proposta: "Desburocratização e

descentralização da gestão do SUS com a redução de normas e
portarias do Ministério da Saúde e das demais instâncias do SUS,
com a participação dos conselhos de saúde".

O Sr. Presidente - Alguém contrário? (- Pausa.) Então, também está
aprovada a 9. N° 15. Destaque da Maria Hilda. Quem mais?

A Sra. Maria Hilda - Na 15, temos: "Humanização do tratamento
dispensado aos pacientes". Normalmente, os pacientes têm o
acompanhamento de seus familiares. Então, eu acrescentaria:
"Humanização do tratamento dispensado aos pacientes e aos seus
familiares". Por familiares, entendam-se acompanhantes. Já vimos
situações muito pesadas...

• Sr. Presidente - Contrário...
• Sr. José Guilherme - José Guilherme, Conselho Estadual de

Saúde de São Paulo. Não é que eu seja contrário, mas não é essa
humanização no sentido que a companheira quer dar, do
acompanhamento simples e puro do parente junto ao paciente. A
humanização que é tratada aí - e tenho a plena certeza de que foi isso
que o grupo propôs - é a humanização na regulação do sistema: o
paciente mais o trabalhador. E a humanização que vem sendo
discutida desde a iia Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no
ano passado. Faço um apelo para que essas questões mais
minuciosas sejam esclarecidas na apresentação da proposta. Eu até
entendo um destaque como esse, mas este não é o fórum para sua
formulação. A humanização tratada aqui é a que estamos discutindo
há mais ou menos dois anos e que foi proposta pelo Conselho
Nacional de Saúde no País inteiro por quem luta pela implementação
do Sistema único de Saúde.

Então, não se trata de ser contrário, mas de entender o que é essa
humanização na saúde.

O Sr. Presidente - José Guilherme, para esclarecimento do Plenário,
o encaminhamento da Maria Hilda contraria sua interpretação? (-
Pausa.) Certo. Então, você está defendendo a manutenção do texto.
Maria Hilda... (- Pausa.) Então, vou colocar em votação.
A Sra. Maria Hilda - Quero entender uma coisa. Fiz a leitura

baseado no que ele disse. Entendi que tive essa compreensão em
minha exposição também, sob o enfoque de abrangência.

rÀ



1329
O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Deputado, acho

que a posição de ambos está certa. Mas existe um item futuro que
deixa o horário livre aos acompanhantes para visitas nos hospitais.
Acho que isso já está contemplado. Poderíamos retirar a proposta,
tendo em vista que se focaliza a idéia central, e ela contempla a
humanização secundária aos acompanhantes e aos parentes numa
redação final, porque não estou encontrando aqui a proposta que trata
do livre acesso aos familiares.

O Sr. José Guilherme - Vamos voltar ao bom-senso. Não estamos
discutindo a que horas o hospital vai permitir visitas aos pacientes.
Isso é uma regra que cabe a cada serviço de saúde. Nisso, os
conselhos poderão ajudar muito. O que estamos discutindo é a
humanização do tratamento dispensado aos pacientes.

Acredito que o cerne da proposta é o que estamos discutindo há
praticamente dois anos: a humanização dos serviços. Como
humanizar? Como o paciente não ser destratado pelo trabalhador da
saúde? Quando foi proposto na 1 l Conferência, houve por parte de
muitos de nós, trabalhadores de saúde, e eu sou trabalhador de
saúde, contrariedade a esse tema, porque não entendíamos por que
discuti-lo, sem discutir primeiro as condições de trabalho. No entanto,
fomos solidários e discutimos a humanização.

Acho que tem de deixar isso muito claro, senão vamos ficar
determinando horário de visita de hospital. Isso não existe. Cada
serviço estabelece o seu. Não dá para aqui, no fórum, acharmos que
dá para cerrar fileira sobre esse tema.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Adelmo, tenho uma
redação final que resolve isso tirar a palavra pacientes e pôr usuário
do SUS, que é todo mundo.

O Sr. Presidente - Redação final para quê? O José Guilherme fez
defesa de manutenção do texto; a Maria Hilda fez a defesa do
acréscimo dos familiares. Vamos colocar em votação, é isso, não há
novidade. Acho que todo mundo está esclarecido. As pessoas que
estão de acordo com a proposta da Maria Hilda, com a manutenção
do texto, queiram se manifestar, por favor. (- Pausa.) Podem abaixar.
As que estiverem de acordo com o texto, tendo o acréscimo proposto
pela Maria Hilda, queiram se manifestar, por favor. (- Pausa.) Vocês
estão com dificuldades de entender o encaminhamento?
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O Sr. José Guilherme - Quando o senhor encaminhou a votação

disse que a primeira proposta era da Maria Hilda. Não votei. Acho que
tem de colocar em votação novamente. Pode conferir com a mesa.

O Sr. Presidente - Acato. José Guilherme, você está admitindo
mudar o texto?

O Sr. José Guilherme - Não é mudar, apenas contemplar vários
companheiros que gritaram: vamos colocar a palavra usuários
também. Ficaria assim: humanização do tratamento dispensado aos
usuários.
O Sr. Presidente - Uma proposta é essa: humanização do

tratamento dispensado aos usuários do SUS. Aqueles que estiverem
de acordo, queiram se manifestar, por favor. (- Pausa.) Aprovado.

Vamos ao seguinte. Marquinhos destacou a 17 e não formalizou. O
que você quer com a 17, supressão?

O Sr. Marquinhos - Não. A 17 traz: combate à violência institucional
promovida pelo próprio serviço de saúde. Proponho uma mudança,
porque o serviço de saúde não provoca nenhuma violência. Tem de
se colocar: pelos próprios gestores públicos e privados.

O Sr. Presidente - Demos um tempo para vocês entregaram
propostas de mudança de texto.

• Sr. Marquinhos - Não é mudança, é um acréscimo.
• Sr. Presidente - Mas é necessário que se formalize.
O Sr. Marquinhos - Tudo bem. Realmente é uma mudança.
O Sr. Presidente - Vou acatar seu encaminhamento e submetê-lo à

apreciação do Plenário, mas nosso combinado foi que todas as
proposições de alteração de texto deveriam ser encaminhadas à Mesa
para facilitar e agilizar nossa atuação. O texto original diz o seguinte:
Combate à violência institucional promovida pelos próprios serviços de
saúde que estão centrados no processo patológico e não levam em
consideração as condições de vida do paciente. Por qual alteração,
Marcos?

O Sr. Marquinhos - Onde se lê: "serviço de saúde", deve-se ler:
"gestores públicos e privados", porque o serviço de saúde não
promove violência. Quem promove violência são os administradores.

O Sr. Presidente - Alguém é contrário à proposta de mudança do
Marquinhos? (- Pausa.) Não tendo ninguém contrário, vamos acatar o
encaminhamento do Marquinhos.
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Com a palavra, o Sr. Geraldo, para apresentar seu

encaminhamento em relação ao item 19.
O Sr. Geraldo - Proponho que se acrescente o oferecimento de

tratamento ao dependente químico.
O Sr. Presidente - Não é disso que se trata. O item 19 propõe a

"Criação de formas legais para identificar se o paciente está
alcoolizado ou drogado, pois esses casos representam 50% dos
atendimentos à violência."

O Sr. Roges - Sugiro a supressão do texto.
A Sra. Carmem - Além de identificar, seria muito interessante

guardar essas informações, para, posteriormente, montarem-se
programas específicos. O AAA, por exemplo, faz um trabalho
excelente, e estamos vendo o Poder Judiciário utilizando penas
alternativas daquele que vai para o Juizado de Pequenas Causas por
causa de brigas após ingestão de bebida ou consumo de droga. E
muito importante ter esses dados para se combater a violência.

A Sra. Edite - Essa proposta pretende atender a um problema que a
saúde enfrenta no dia-a-dia. Grande número de pessoas alcoolizadas
e drogadas chegam aos centros de saúde e não podem ser
submetidas a exames que medem o nível de álcool no organismo,
porque a lei as protege contra a chamada violência de "produzir
provas contra si mesmo". Constitui um obstáculo ao atendimento,
principalmente em caso de violência, quando esse tipo de prova é
altamente necessário.

O Sr. José Garcia - Sugiro que, depois de identificado o problema,
uma comissão procure o paciente e faça uma abordagem familiar para
cuidar dele.

O Sr. Presidente - Não é disso que se trata. O item 19 propõe sejam
criados mecanismos legais para possibilitar a identificação de álcool e
outras drogas no organismo de uma pessoa.

O Sr. José Garcia - Mas não vai adiantar nada, Deputado. Sem
tratamento, a pessoa vai se embriagar de novo.

• Sr. Presidente - Não é isso que estamos discutindo.
• Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Presidente, tenho uma

proposta aqui. Há uma questão de identificar...
O Sr. Presidente - Paulo, esse tema é absolutamente transparente.

Não vamos ficar discutindo-o, vamos votar a supressão ou não. Você
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vai querer a supressão ou a manutenção do texto?

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - A modificação. Na
realidade, é uma situação de saúde pública, não é uma questão de
polícia.

O Sr. Presidente - Paulo, nosso tempo está-se esgotando, e
estamos insistindo em questões que não são pertinentes. O que está
aí é uma questão de identificar. Não se está dizendo que é questão de
polícia, de médico ou de juiz. Está-se dizendo que criaremos uma
legislação. Está-se dizendo que se trata de encaminhamento legal. O
Plenário tem de votar sobre isso. Alguém defende a supressão?
Alguém defende a manutenção? E isso o que vamos fazer,
encaminhar a votação.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Defendo a supressão
do texto.

O Sr. Marco Antônio - Defendo a supressão do texto. Trabalho em
uma unidade de saúde e acho que todo cidadão tem direito ao
anonimato. Por outro lado, a unidade de saúde tem todo um
mecanismo de acesso aos índices sobre a questão da droga ou do
alcoolismo. Como médico, o senhor sabe que, por meio de uma ficha,
a unidade tem acesso à taxa de álcool ou drogas. O índice de
crescimento ou de queda pode ser mantido na unidade. Mas o
paciente deve ser mantido sob anonimato, por isso defendo a
supressão do texto.

• Sr. Presidente - Alguém defende a manutenção do texto?
• Sr. Jorge Ramos - Questão de ordem.
• Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Sr. Jorge Ramos.
• Sr. Jorge Ramos - No início desta plenária, foi dito que haveria

uma proposta, uma defesa e uma réplica; um contra, um a favor. E as
pessoas que pediram destaque é que têm direito a fazer proposição.
Está-se fugindo totalmente à regra. Não vamos sair daqui nunca. As
14 horas, temos de entregar esse Plenário, e o trabalho vai ficar
prejudicado. Aí, chamaremos para a Comissão a responsabilidade de
concluir o relatório, sem questionamento.

O Sr. Presidente - Defesa de manutenção do texto.
O Sr. Denilson Martins - Acho que está havendo um erro de

interpretação. O texto não proíbe o uso de bebida. Estamos falando
sobre as pessoas que se envolvem em acidentes, vão para o hospital,
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são submetidas a exames, para constatação de teor alcoólico ou
de dependência química, para efeito de conteúdo de pesquisa, de
estatística, para futuros procedimentos que serão abordados pelo
órgão competente. Está claro. Que o texto seja mantido e que seja
valorizado o trabalho da comissão.

O Sr. Presidente - Em votação. As pessoas que estiverem de acordo
com a manutenção do texto queiram se manifestar. (- Pausa.) As que
são contrárias queiram se manifestar. (- Pausa.) Ganhou a
manutenção do texto.

Vou seguir o encaminhamento do Jorge. A Mesa está realmente
muito tolerante. Vamos ser rigorosos e, se necessário, cortar a
intervenção no microfone. Para tanto, solicito a contribuição de todos.
Destaque n° 20. Maria Hilda, André Luiz e Arruda. Se o

encaminhamento tiver o mesmo significado, solicito que apenas uma
pessoa se manifeste.

A Sra. Maria Hilda - Coloquei o seguinte: promoção de sindicância e
auditorias para aferir a qualidade do atendimento nos hospitais, com
efetiva implementação de ações e medidas recomendáveis e
encaminhamentos legais competentes. Repete aquela história de não
ficar apenas na apuração. Faz-se a sindicância, apura-se o fato, mas
fica tudo do mesmo jeito. Sou contra isso. Então, é uma proposta de
acréscimo.

O Sr. Presidente - Quero saber se o André concorda, se tem uma
proposta diferente.

O Sr. André Luiz Felipe do Monte - Há possibilidade de consenso,
Deputado.

O Sr. Presidente - Vou pedir a paciência de todos para que a Maria
Hilda trate do Destaque 21.

A Sra. Maria Hilda - O 21 está redigido assim: "(...) combate a toda
discriminação de raça e gênero". Sou contrária a essa redação.
Proponho substituir "raça e gênero" por "combater toda e qualquer
discriminação, resguardando-se o cumprimento do art. 50 da
Constituição Federal". Temos discriminação por religião, por política,
etc.

O Sr. Presidente - Vocês concordam com a Maria Hilda? (- Pausa.)
Então, acatamos o seu encaminhamento.

0 destaque 22 diz o seguinte: "( .••) estabelecimento de uma política
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de assistência integral aos portadores de deficiência em
decorrência de acidentes de trânsito e de acidentes de trabalho". A
Terezinha propõe um acréscimo. Ficaria assim: "( ...) estabelecimento
de uma política de assistência integral aos portadores de deficiência
em decorrência de acidentes de trânsito e de trabalho e de outros que
levem a seqüelas". Ou seja, acrescenta outras situações que também
podem ser causadoras de acidentes e de seqüelas. Não é isso,
Terezinha?

A Sra. Terezinha - E.
O Sr. Presidente - Todos concordam com o encaminhamento da

Terezinha? (- Pausa.) Aprovado.
O Sr. Eni Carajá - Uma das preocupações da Terezinha é que o

Ministério da Saúde criou uma política de atenção à pessoa deficiente,
mas não está tendo recursos para implementá-la. A proposta é
garantir o destaque da Terezinha e do Jorge, e acrescentar o
seguinte: "( .•) com conseqüente ampliação dos recursos para o
atendimento". Não adianta garantir a política, se não garantirmos os
recursos para o atendimento.

O Sr. Presidente - Recursos de atendimento são parte da política. E
apenas uma questão de redação: logicamente, para que uma política
de atendimento seja assegurada em toda a sua dimensão, precisa ter
financiamento. Mas entendo que essa é uma questão que poderemos
resolver na redação final.

Para o item 23, estão inscritos a Maria Hilda e o Jorge.
A Sra. Maria Hilda - Criar é muito fácil: é como fazer um filho;

depois, fica por aí. Então, proponho acrescentar-se ao item 23, que
diz o seguinte: "criação de centros de convivência de apoio às
famílias, que atendam a todas as faixas etárias (crianças,
adolescentes, idosos)", o seguinte: "assegurando-se condições
efetivas e permanentes para seu funcionamento".

• Sr. Jorge - Retiro meu destaque.
• Sr. Presidente - Acolhido o encaminhamento da Maria Hilda,

passamos ao item 26.
O Sr. Presidente - Nos itens 24 e 25, não há inscrições em nenhuma

formalização de proposta de mudança. Ouviremos apenas os
inscritos. Com a palavra, a Jovina.

A Sra. Jovina - No item 25, "combate à truculência policial", gostaria
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de acrescentar: "sofrida por eles próprios, dentro dos quartéis, que
a repassam para a população".

O Sr. Almir - Fiz uma proposta de mudança na redação do item 25, e
o que combinamos foi que, nesses casos, encaminharíamos a
proposta por escrito. Foi o que fiz; a proposta deve estar na mesa.

A Sra. Jovina - Só um minuto, por favor. Gostaria de ouvir a opinião
sobre o que propus, porque sabemos que, dentro do quartel, o policial
sofre truculência, que depois repassa para a família e a população.

O Sr. Presidente - Vejamos a proposição do Almir: "O Estado tem o
dever de combater e punir todas as formas da truculenta violência
policial e de investir na formação das polícias em direitos humanos,
com corte de gênero, raça, sexualidade etc.".

A Sra. Kika - Essa é a minha proposta.
O Sr. Presidente - Certo. Almir, por favor.
O Sr. Almir - Temos a tendência de fazer uma discussão mais

apaixonada sobre a questão da truculência policial, colocando de um
lado a instituição policial e de outro a comunidade, em uma relação
muito tumultuada. Mas, na verdade, constatei em vários relatos de
policiais, que eles têm medo de abordar e de ir contra a população, da
mesma forma que a população tem medo deles. Ou seja, também têm
dificuldades, pois não estão preparados para abordar a população.
Assim, para não fazermos um discussão apaixonada nem radicalizar
para um dos lados, a proposta de redação que faço é parecida com
essa, para que seja mudada a formação policial.

O Sr. Presidente - Mudança no processo de formação da polícia,
ministrando-se matérias como cidadania e direitos civis, com o
objetivo de proporcionar maior interação entre a polícia e a
comunidade, evitando o abuso de poder e a violência policial.

Parece-me que, com referência ao conteúdo, não há divergências
significativas; é apenas questão de redação. Vocês podem ajudar a
Mesa nessa redação. Se não houver opinião em contrário, podemos
fazer o encaminhamento para acolher essa sugestão.

• Sr. Marco Antônio - Havia destacado a Proposta n°25.
• Sr. Presidente - O que você propõe em relação ao que já foi

apresentado?
O Sr. Marco Antônio -, Acho estranho a população falar que um

policial é truculento. E importante fazer a reciclagem desse
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trabalhador, que não tem condições de trabalho, porque muitas
vezes o estatuto da própria polícia faz com que ele seja truculento. Ele
precisa ter melhores condições de trabalho.

O Sr. Presidente - Marco Antônio, desculpe-me, mas você não
estava inscrito para a Proposta n° 25. Sua inscrição não foi
formalizada.

O Sr. Marco Antônio - Não estava inscrito, Deputado? Foi falta de
atenção da Mesa, porque fui o primeiro a me inscrever.

O Sr. Presidente - A Mesa informou que não há formalização do seu
encaminhamento.
Proposta n°26.

A Sra. Carmem - Solicito a junção das Propostas n os 26, 65 e 82.
Trabalho numa penitenciária e conheço intuitivamente o que ocorre ali
dentro. O apoio às famílias dos encarcerados é muito importante. Se o
Estado conseguir fazer isso, o retorno desse homem para a sociedade
será de 80%.

Não usamos o termo "preso" nem o termo "detento". Usamos a
palavra "recuperando". Essa é a política da atual Secretária de
Justiça, Dra. Ângela Pace, pessoa maravilhosa com quem tenho o
prazer de trabalhar.

Quando o recuperando está dentro da penitenciária, fica aflito sem
saber o que está ocorrendo com a sua família. Se o Estado promover
algum tipo de auxílio direto a essa família, o recuperando terá
tranqüilidade para ficar atrás das grades, sem fazer bagunça e cumprir
a sua pena em paz.

A Proposta n° 65 fala sobre a socialização e a ressocialização do
presidiário, a fim de conter a reincidência. Já estamos fazendo isso,
mas é muito difícil, porque essa responsabilidade é jogada somente
para o Estado. As empresas privadas devem ser incentivadas a
participar disso, porque têm feito muito pouco. A parceria é muito
pequena.

A profissionalização do detento não deve ser feita somente através
do artesanato. O que adianta formar um carpinteiro, se ele ficará de
braços cruzados. E importante que a empresa privada faça parcerias,
e seja montada uma política para incentivá-las.

Se trabalhar, o recuperando tem a sua pena reduzida. A cada três
dias de trabalho, tem um dia de redução de pena. Seria interessante
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que o recuperando pudesse fazer o estudo formal, não só o
profissionalizante. Conforme o seu rendimento, teria uma redução de
pena. Esse estudo formal é muito importante.

O Sr. Presidente - Os itens são 26, 65 e 82. Os que poderão falar
são os que se inscreveram, e são vários. Que item vai tratar?

O Sr. Discélio - No item 26 quero acrescentar. Não faço questão da
mudança de "encarcerado" para "recuperando", mas que se estenda
aos trabalhadores da área e a seus familiares. Aí fica a preocupação
de fazer esse trabalho só com o encarcerado ou recuperando.

• Sr. Presidente - Propõe estender o trabalho a que setores?
• Sr. Discélio - Aos trabalhadores do setor e a seus familiares,

porque a conseqüência é igual.
O Sr. Presidente - O que significa? Para policiais, Carcereiros,

Delegados?
O Sr. Discélio - Os agentes penitenciários, é a mesma área que está

defendendo. Lerei a proposta: "Apoio às famílias dos encarcerados e
também dos trabalhadores da área". Quando há rebelião que traz
problema aos familiares, não há quem faça esse tipo de trabalho junto
a eles. Tem de se estender aos trabalhadores e a seus familiares.

O Sr. Presidente - Proposta da Carmem. Questões 26, 65 e 82.
"Apoio às famílias dos encarcerados, ressocialização dos presidiários,
profissionalização do detento. O apoio às famílias dos recuperandos é
importantíssimo porque dá aos homens atrás das grades certa
tranqüilidade para ficar lá, cumprindo suas penas em paz, sabendo
que seus filhos estão sendo assistidos. A troca de informação entre a
família do recuperando e o Estado será fundamental para a
elaboração das estratégias necessárias ao bloqueio da reincidência. O
programa de profissionalização deverá ser acompanhado de política
que incentive o empresariado local a utilizar a mão-de-obra já
qualificada. Após o cumprimento da pena, o recuperando deverá ser
acompanhado periodicamente pelo Estado, que deverá continuar a
dar apoio à família do recuperando, fazendo dessa família uma chave,
uma arma garantidora da não-reincidência. Além de cursos
profissionalizantes, os cursos formais de educação, de alfabetização,
de 1° grau, do 2° grau deverão garantir a redução da pena para
aqueles que obtiveram determinado rendimento escolar."

O problema é que estão chegando vários encaminhamentos, e fica
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inviável dar continuidade a esse tipo de solução porque sacrifica
vocês e a nós. Há várias pessoas que desejam manifestar-se sobre
esse assunto. Está sendo questionado se é possível se reunirem e
discutirem esse tema. Já dissemos que, quando o pessoal se reunir,
haverá perda em relação aos outros, não temos como ficar
esperando. Já são 13h15min. Apresentaremos a leitura e votarão? Já
estou num estágio de constrangimento porque a cada momento
aparece situação diferente, exatamente por falta de planejamento
desta plenária final, das diferentes formas com que se pode
encaminhar.

A Sra. Tânia - Adelmo, proponho que as pessoas que apresentaram
destaque do item 26 se reúnam e façam uma proposta só.

O Sr. Presidente - Mas não é só a 26. São a 26, a 65, a 82, são
outras, são várias.

O Sr. Arruda - Sobre o item 20, já encaminhamos à Mesa a nova
redação.

O Sr. Presidente - Joana.
A Sra. Joana Paranhos - A minha proposta é a seguinte: que se

incluam as vítimas do encarcerado, visto que hoje não é só o rico que
tem condições de arcar com as despesas que aquele encarcerado lhe
causou. Então, seria também para a família das vitimas. Muitas vezes
um pai é morto e os filhos ficam desamparados.

O Sr. Presidente - Joana, deixe-me fazer uma consideração.
Estamos tratando de um tema. Se puxarmos o fio da meada,
trataremos de tudo.

A Sra. Joana Paranhos - Quero que incluam as vitimas...
O Sr. Presidente - Estou colocando uma questão. Vamos trabalhar

com a proposição, concretamente. Se houver uma idéia nova, uma
proposição nova, estamos aqui para sitematizá-las, para encaminhá-
las e, em um outro momento, até para discuti-Ias. Sei que há muitos
problemas: da vítima, do Carcereiro, do Delegado, do policial; há
todos os problemas. Estamos tratando dos encarcerados, dos
recuperandos, não é mesmo?

A Sra. Joana Paranhos - Sei que os direitos humanos são contra
colocar as vitimas também, mas acho de fundamental importância, se
estamos tratando de um todo, colocar também as vítimas. Não são só
os milionários que são vítimas. Elas existem na favela, em todo canto.
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Devemõs ter coragem para falar o que sentimos. Coragem para
falar a verdade. Acho que aos encarcerados, às encarceradas e
também às vítimas.

O Sr. Presidente - Vocês tratem de formular a proposição. Há
alguém contrário ao encaminhamento da Joana?

A Sra. Leda - Falarei uma coisa que será contestada. Tudo bem que
a família do encarcerado tem de ser atendida. E a família da vítima?
Como fica? E outro item. No meu bairro há famílias em que a mãe
está desesperada, porque perdeu um filho assassinado, e a pessoa
está presa. Acolherão essa pessoa. E essa mãe que perdeu um filho?
E essa mãe que perdeu uma filha no bairro, assassinada por um
bandido? É preciso que os direitos humanos sejam para todos, não só
para os bandidos, esquecendo-se das vítimas. Não estamos
agüentando mais isso. Concordo que se deve fazer tudo pelo
encarcerado, porque eles são gente que um dia deixaram de ser, mas
temos de olhar para a vítima. Estamos nos esquecendo dos direitos
humanos para as vítimas, do acolhimento às famílias das vítimas dos
bandidos que estão encarcerados.

O Sr. Presidente - Esse encaminhamento da Leda é importante. E
uma proposta nova. E isso o que estou colocando. Não é nova? Se
está tratando do encarcerado de um lado...

A Sra. Jovina - Não encaixa no 25.
O Sr. Presidente - Mas é uma proposta nova, é uma proposta que

vocês estão encaminhado no 25, 26.
A Sra. Jovina - A minha angústia, a minha bandeira tem sido os

encarcerados. Fiz essa proposta no meu grupo: apoio às famílias dos
encarcerados. Considerei que ficou mutilada, porque é apoio ao
encarcerado e à família. Seria apoio ao encarcerado no seu processo
psicológico, religioso, judiciário, no trabalho, e à família, também,
nesses aspectos. E por que não uma cesta básica para aquela família
que necessita? Lembramos também o apoio à família do encarcerado
e da encarcerada, frisando o homem e a mulher.

O Sr. Presidente - A proposição da Carmem trata dessas questões
que você está levantando.

A Sra. Jovina - Outra coisa: privatização das cadeias.
A Sra. Kika - Não é minha vez, nem me inscrevi no item 26, mas

tentei fazer um "lobby" com as companheiras e com os companheiros
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que fizeram essa proposta. Foi colocado: famílias dos homens
presos.

Hoje temos um contingente cada vez maior de mulheres envolvidas
com o narcotráfico e a violência. Há pouco tempo, houve uma matéria
na televisão sobre o assunto. E importante que algumas mulheres que
se encontram encarceradas também sejam contempladas.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Questão de ordem. A
não ser na questão da privatização, em tudo houve consenso. Não vi
nenhuma contradição nessas redações que impossibilite seu
encaminhamento.

A Sra. Jovina - Se o Governo não dá conta dessa lástima, vamos
privatizar.

O Sr. Presidente - Votaremos cada uma das propostas que aqui
estão para não haver confusão. A proposta da Carmem foi lida e
pergunto se há alguém contrário a ela. (- Pausa.) Acolhemos, então, a
proposta. Carmem já fez sua manifestação, que aqui foi lida.

Estamos tratando de diferenças a serem compatibilizadas. (- Pausa.)
A Sra. Terezinha - Questão de ordem. Nossos destaques estão

ficando parados no meio, em todas as conferências. Ontem, minha
proposta não entrou no Grupo 1. Tratava-se da discussão do corte da
verba do orçamento da órtese e prótese.

O Sr. Presidente - Qual é?
A Sra. Terezinha - O Paulo passou para a Mesa.
O Sr. Presidente - Falo de proposta nova, Terezinha.
A Sra. Terezinha - E proposta nova.
O Sr. Presidente - Essa sua angústia é a de todos nós. Mas,

pergunto-lhe, qual é a solução? Terezinha, pode fazer o
encaminhamento de solução para a questão?

A Sra. Terezinha - Acabaremos por perder tudo novamente.
O Sr. Presidente - A Mesa sistematizará todos os encaminhamentos

a serem submetidos à apreciação do Plenário, o que deveria ter sido
feito antes. Não há coordenador que tenha condições de resolver o
assunto de maneira acelerada sem que haja um encaminhamento
sistematizado. Aqui vieram todos os encaminhamentos, a serem
discutidos com vocês, sem nenhuma sistematização. Esse o
problema.

A Sra. Cilene - Gostaria de fazer uma inclusão no item 57, que
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também engloba o item 22.
O Sr. Presidente - O item 57 não está neste bloco. Com  a palavra, o

Sr. Jorge.
O Sr. Jorge - A plenária está se esvaziando. Temos comissão

constituída com a Assembléia, os Conselhos Estaduais de São Paulo,
Espírito Santo, Minas, enfim, da região Sudeste. Já são 1 3h2smin. As
14 horas, teremos de liberar o Plenário, e não haverá condições de
esgotar esses trabalhos. Sugiro que suspendamos os trabalhos e que
essa comissão, com muita seriedade - como tem feito até hoje -, acate
os destaques para fazer avaliação criteriosa, sem prejudicar parte
alguma. Poderíamos discutir isso num segundo momento.

O Sr. Presidente - E interessante o seu encaminhamento, mas
vamos encerrar às 14 horas, dando oportunidade a outras pessoas.
Há manifestações contrárias e diferentes da sua.

Vamos ver se, nesses 25 minutos que temos, conseguimos
aproveitar o máximo para discutir o mérito das questões postas.
O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Alguns

encaminhamentos são muito importantes, como a construção do
fórum estadual e do fórum macrorregião de violência. Seria bom
termos tempo para fazer discussão rápida sobre a formação desses
fóruns permanentes, como foi feito em âmbito nacional.

O Sr. Presidente - Há ainda esse encaminhamento do Paulo.
Com a palavra, o Guido.
O Sr. Guido - Vou tentar fazer uma proposta. Se a conferência

termina às 14 horas, poderíamos eleger comissão para acompanhar
esses trabalhos e fechar a conferência.

O Sr. Presidente - Já temos comissão com representantes de todos
os setores presentes. Se suspendermos os trabalhos para votar a
formação de outra comissão, estaremos consumindo esse tempo sem
acrescentar nada.

O Sr. Guido - A plenária pode terminar às 14 horas, por que essa
comissão dará prosseguimento aos trabalhos?

O Sr. Presidente - Exatamente, é a proposta do Jorge.
A proposta de redação do Destaque n° 20: "Promoção de

sindicâncias e auditorias permanentes, para atender à qualidade dos
atendimentos nos órgãos públicos e conveniados de saúde, com
acompanhamento dos respectivos Conselhos Nacional, Estaduais e
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Municipais de Saúde, e efetiva implementação de ações e
medidas recomendáveis e encaminhamentos legais competentes". O
Plenário está de acordo com essa redação? (- Pausa.) Está bem.

Há a proposta do Paulo. Como o tempo restante é de 30 minutos,
poderemos continuar com a discussão dos destaques e das novas
propostas, que não terminará. Sei da angústia da Terezinha com
relação às propostas novas, que serão remetidas à comissão para
apreciação. Só de propostas novas são mais de duas dezenas.
Podemos discutir o fórum, porque o tempo é suficiente, ou podemos
discutir outro assunto que consideram essencial. Há ainda a proposta
da Carta do Sudeste. Vamos apresentá-la e submetê-la à apreciação
do Plenário. Gostaria de ouvir o Plenário para fecharmos a questão.

• Sr. Arruda - Há moções a serem lidas?
• Sr. Presidente - Há duas.
O Sr. Evaristo Garcia - Se possível, gostaria que o 83 e o 95 fossem

discutidos. Acho que a universidade acabaria com a violência. O
Governo do Estado não tem condições para investir nisso. Dos
presidiários, 60% são jovens, de 16 a 25 anos.

O Sr. Presidente - Submeto à apreciação o encaminhamento: leitura
das moções, leitura da Carta do Sudeste e encerramento com a
discussão do fórum, proposta do Paulo.

O Sr. Jorge - Acho fundamental o referendo da Região Sudeste à
Carta de Brasília, que tem grande conteúdo.

O Sr. Almir - O que está em pauta é proposta de carta, não a carta
definitiva. A comissão tentará conciliar as propostas aprovadas dos
grupos. A carta contemplará esse trabalho.

O Sr. Presidente - Então, a carta ficará remetida à Comissão.
Dispenso sua leitura, porque não há sentido ler. Podem lê-]a em outro
momento. O texto vai ser remetido à comissão. Vamos apresentar
referendo à Carta de Brasília.

A Sra. Maria 1-HIda - Quero fazer um acréscimo. Temos assistido,
sistematicamente, ao discurso, principalmente dos candidatos
políticos, de que a educação seria a saída para o desenvolvimento.
Faço uma recomendação especial quanto à questão da educação.

A Sra. Kika - Li a carta e, embora não tenhamos sido convidados
para ir lá, gostaria de destacar a inclusão do setor minorias. A carta
não pode ir com esse item.
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O Sr. Presidente - Vamos fazer o encaminhamento da votação

do referendo à Carta de Brasília, com o destaque da Kika. Os que
estiverem de acordo com a Carta, com o destaque da Kika, excluindo
as minorias, queiram se manifestar. Os que são contrários queiram se
manifestar. Há abstenções? Sem abstenção e sem voto contrário, o
Plenário referenda e reconhece a Cada de Brasília. Proponho que a
Kika faça o encaminhamento, ou seja, verifique se os companheiros
acolhem o seu encaminhamento. Acho que isso é até dispensável.
Está propondo que se substitua o termo "minorias" por?

A Sra. Kika - Rever o parágrafo. Onde foi colocado "minorias"....
O Sr. Presidente - O que está propondo é que não se deve utilizar

"minorias" para se referir a setores excluídos e marginalizados da
sociedade, quaisquer que sejam, negros, idosos, mulheres, crianças.
Estão de acordo com esse encaminhamento? Alguém é contra?
Referendo a Carta de Brasília, com o destaque acolhido pelo Plenário
de que não se deve utilizar o termo "minorias" para as questões
referidas.

"Moção de aplauso à Assembléia Legislativa e aos idealizadores -
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Deputado Edson Rezende,
Deputada Maria do Carmo e comissão de organizadores. Parabéns.
Jorge Ramos." Os que estiverem de acordo queiram se manifestar. (-
Palmas.) Muito obrigado. Os que são contrários. (- Pausa.)
Abstenções. (- Pausa.) Votação sem abstenções e sem votos
contrários.

Moção de mobilização contra a violência. São vários os seus
propositores. Alguns nomes posso ler, mas não consigo explicitar
todos, porque são assinaturas.

O Sr. Carlos Roberto de Arruda - Eu propus a moção, e as pessoas
que assinaram foram aquelas que assinaram o texto.

O Sr. Presidente - Carlos Roberto de Arruda fez a proposta, e outros
são signatários da seguinte moção de mobilização contra a violência:
(- Lê:)

"Felizmente, a sociedade está se mobilizando, está se articulando
para combater a violência. Devemos nos animar e intensificar os atos
de construção da paz, porque, se atuamos na causa, podemos mudar
as conseqüências da violência e evitar o caos social que está por vir.
A violência urbana tem crescido assustadoramente por conta de uma
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série de fatores decorrentes da hipertrofia dos agentes do ego,
apoioada na falta de perspectiva dos jovens, no desemprego dos pais,
etc. Os interesses econômicos se sobrepõem à fome, à miséria, etc.,
que saltam aos nossos olhos em quase todas as esquinas, ruas e
avenidas, nos hospitais, nos presídios, etc., da maioria das cidades.
Segundo estimativa do UNICEF, cerca de 2 milhões de crianças
morreram em conflitos armados nos últimos dez anos, como vítimas
indeléveis da violência generalizada.

Nossas crianças e adolescentes, bem como os desempregados, são
vítimas de uma violência não declarada, que é magistralmente
ofuscada pela ideologia neoliberal da camada dominante. A imprensa
tem divulgado com muita propriedade o que acompanhamos com
muita tristeza: denúncias, relatos de maus-tratos, assassinatos,
impunidades, corrupção, etc., mostrando as vitimas e os autores da
violência. Porém, os verdadeiros autores e as verdadeiras causas a
imprensa não ousa mostrar. A camada dominante da sociedade, os
setores conservadores escondem a verdadeira violência, que é a
concentração de renda e a injustiça da má distribuição desta, o
desemprego, a ausência de política habitacional, a má assistência à
saúde e à educação da massa social majoritária. Portanto, todas as
pessoas de bem que ainda não estão corrompidas pela violência
exacerbada da concentração desmesurada de renda, que têm
consciência do beco sem saída em que a violência nos colocou,
devem lutar pela construção da paz para as crianças e adolescentes e
promoverem atos, passeatas, etc., em defesa da vida."

Aqueles que estiverem de acordo queiram se manifestar. (- Pausa.)
Obrigado. Manifestação dos contrários. (- Pausa.) Abstenções.

O Sr. Garcia - Onde esta' "etc.", Deputado, gostaria de colocar a
seguinte expressão: "o tráfico de menores, que são vendidos para a
Europa". Em três anos, foram vendidos 4 mil para extração de órgãos,
companheiros.

Está aqui o documento que prova que meninas que terminam o l
grau são abordadas na porta dos colégios e vão arranjar emprego na
França e em outros países. O número chega a 75 mil, entre as que se
prostituem e as que são assassinadas para retirada de órgãos. Temos
de tomar medidas contra essas ações irregulares.

O Sr. Presidente - Essa denúncia do Garcia pode constar no

rÁ



1345
relatório final, e acho que deve. Como estamos encaminhando
proposta de moção assinada por vários companheiros e
companheiras nossas, há o impedimento da fala dele. Esta moção
está aprovada sem votos contrários ou abstenções.

O Sr. Denilson Martins - Questão de ordem à Mesa. Estou muito
preocupado com o prosseguimento da sessão, tendo em vista alguns
pontos polêmicos. Por exemplo, no 65, inclusive, temos emendas.
Também o 71, 72 e 80 são polêmicos. Estou receoso de que o texto
seja aprovado sem que esses itens sejam modificados, melhorados.
Predisponho-me a fazer parte da comissão que dará prosseguimento
a esse trabalho.

O Sr. Presidente - São tantas as propostas novas que é impossível
vermos o que é polêmico ou não. Se há destaque, o entendimento é
que há polêmica, problemas. Todos os que estão presentes, tomando
conhecimento desses destaques, todos os que fizeram destaques
podem oferecer à Mesa, à Comissão que vai dar prosseguimento ao
trabalho as suas considerações. Todos aqueles que, analisando mais
detalhadamente, com mais tempo, cada um dos relatórios, podem
fazer suas considerações.

Acredito que nenhum tema destacado seja encaminhado na forma
original. As considerações dos nossos companheiros, daqueles
participantes serão anotadas para conhecimento de todos os que
receberem o relatório final.

Sabemos da dificuldade e gostaríamos muito de ter tempo suficiente
para isso. Se trabalhássemos o dia inteiro, em face da própria
característica da plenária, poderia ser muito mais rigoroso,
disciplinador, mas aprendi, nesta discussão, que é desta forma, com
estas dificuldades, tropeços, com as intervenções até indevidas, que
também estamos aprendendo. Este é um processo de aprendizagem
que nos impede de avançar em todos os temas, mas nos ensina a ver
as limitações, os nossos anseios.

Penso que o entendimento da plenária é o de que nenhum item
destacado seja encaminhado sem a devida consideração das pessoas
que o destacaram e, mesmo, daquelas que quiserem fazer
considerações em relação a esses itens para efeito de apreciação em
outros seminários.

A Maria do Carmo Lara já nos colocou que este é um entre muitos
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seminários que vamos fazer. É contribuição que estão
oferecendo.

Ressalto a presença do Deputado Aílton Vilela e a oportunidade
para que, nestes 15 minutos finais, possam tratar do fórum. Temos um
tempo pequeno. Ao invés de tratarmos do mérito das questões não
discutidas, aqueles que quiserem integrar a Comissão, encaminhar
documentos, colaboração, tenho certeza de que essa Comissão, que
é plural, representativa de todos os setores, de todos os Estados,
estará atenta para receber essa contribuição e enriquecer mais o que
estão produzindo.

O Sr. José Guilherme - Em meu nome e no do meu companheiro,
que viemos de São Paulo, através de delegação do Pleno do
Conselho Estadual de Saúde, trago nossos agradecimentos à
Assembléia Legislativa, que tão confortavelmente nos acolheu e nos
deixou muito à vontade. O seminário, para nós, foi um sucesso, pela
sua realização em si.

Quanto aos encaminhamentos, compreendemos que não é fácil, em
período curto, discutir temas tão abrangentes quanto a saúde e a
violência.

Conselheiros titulares do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo
- meu companheiro, representando os usuários e eu, representando
os trabalhadores -, colocamo-nos à disposição para discutir no
Plenário daquele Conselho as deliberações que não conseguimos
concluir esta manhã.

O Sr. Eni Carajá - O CES de Minas Gerais faz suas as palavras do
companheiro José Guilherme.

Sugerimos à Comissão que vai fazer a esquematização das
propostas que as questões polêmicas e fora da lei, mesmo que com
emendas, não sejam consideradas. E o caso da redução da idade das
crianças e dos adolescentes. Que tudo o que está no Estatuto da
Criança e do Adolescente seja preservado no relatório.

O Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Proponho que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, os Deputados Estaduais e
Federais que acompanharam nossos trabalhos, os Conselhos
Estaduais e Municipais de Saúde, as Secretarias, as entidades
sindicais e representativas da saúde, da educação, da polícia e dos
trabalhadores criem um fórum permanente de trabalho. Que dos
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conselhos, entidades e instituições que aqui se encontraram
tiremos grupos de trabalho para darem seqüência a este fórum.

O Sr. Presidente - Coloco para apreciação do Plenário a sugestão
de, a partir deste seminário, o grupo organizador constituir um fórum
permanente na defesa da saúde e contra a violência no Brasil, a
começar do Sudeste mineiro.

A Sra. Maria Hilda - Este evento foi de extrema importância e
conseguiu reunir, sem preconceitos regionais, pessoas de outras
partes do País. Vale ressaltar a simpatia dos visitantes.

Preocupam-me algumas propostas relativas à educação. Quando se
fala em participação, refere-se muito aos jovens, aos grémios
estudantis e aos pais. Não se fala em alunos e professores.

Quero garantir a discussão efetiva sobre a participação democrática
de pais. Não abono a participação de leões-de-chácara.

A criança também é aluno e também deve ser considerada como
gente. Com certeza, os pequenos são a garantia do futuro. Além do
mais, a escola não é freqüentada apenas por crianças e jovens, mas
também por adultos e idosos, que não podem ser abandonados nas
propostas da educação e da sociedade.

• Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Adriano.
• Sr. Adriano - Por uma questão de delicadeza e de justiça,

agradeço aos Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão,
autores do requerimento para a realização deste seminário. O
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio,
imediatamente prontificou-se a sediar o evento, entendendo sua
importância. A equipe da Casa, com a participação direta de Juscelino
e Míriam, acompanhou todo o processo. Em nome do gabinete da
Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente da Subcomissão de
Violência Urbana, agradeço. Estamos discutindo o tema da violência
urbana, que podemos estender, de maneira mais ampla, para a
violência rural. Este foi um seminário vitorioso, de extrema importância
para a discussão nacional.

• Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. Garcia.
• Sr. Garcia - Levo à consideração dos senhores um caso que

estamos vivendo em Belo Horizonte. A UFMG só absorve 4 mil dos
jovens que concluem os estudos na escola pública. Infelizmente, 170
mil não têm como estudar, não têm universidade, não têm como



1 34
prosseguir seus estudos. Então, viram aviãozinho para vender
maconha, vão para o assalto ou viram anjinhos, meninos que tomam
os colares das pessoas. Agora já estão mais agressivos. Quebram os
vidros dos carros, usam caco de garrafa e assaltam.

Coloquei um adendo na proposta de educação para que o Governo
do Estado cuide da UEMG, a fim de absorver uma parte dessas
crianças, porque, do total de presidiários, 60% são jovens entre 18 e
25 anos.

• Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Jorge.
• Sr. Jorge - Questão de retratação. Em nenhum momento, tive a

intenção de acusá-lo no que diz respeito à contagem de votos.
Desculpe-me se foi esse o entendimento. Principalmente em nome
dos conselhos municipais, agradecemos. Vamos continuar na luta até
o fim dos nossos dias.

• Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Arnaldo.
• Sr. Arnaldo - O Conselho Municipal de Saúde faz suas as

palavras do companheiro do Conselho Estadual e coloca-se à
disposição para engrossar esse fórum, agradecendo a receptividade.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Helbert.
• Sr. Helbert - Sou do Conselho Estadual de São Paulo. Peço ao

pessoal de Belo Horizonte e das cidades da região que faça o fórum
popular de saúde, que é independente. Está aberto para todos os
segmentos da sociedade, para quem quiser participar, inclusive os
políticos. E ele que dá base para a luta dos conselhos locais e
municipais. Em São Paulo vamos criar o fórum regional.

Sugiro articulações para se criar esse fórum de saúde, para
discutirmos essa questão. Enquanto existirem pessoas com boas
intenções, querendo ajudar, vamos dar as mãos e trabalhar, pois só
assim venceremos esse desafio.

• Sr. Presidente - Obrigado.
• Sr. Guido - Peço aos Deputados que acompanhem com carinho

as propostas do Grupo 2, porque muitas delas serão lei.
• Sr. Presidente - Todos iremos acompanhá-las com carinho.
• Sr. Roosevelt - A psicóloga Raquel Mourão, que não se encontra

presente, pediu que informasse que será realizado o Seminário
Metropolitano de Sensibilização em Violência de Gênero e Saúde no
dia 23/5/2002, de 8h30min às 18 horas, no auditório do 2 0 andar.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Silene, que,

infelizmente, não teve a oportunidade de fazer a defesa do seu
destaque, mas a Comissão terá o compromisso de responder-lhe à
altura.

A Sra. Silene - Moro no Padre Eustáquio, região Noroeste de Belo
Horizonte. Quero fazer uma denúncia em público. Quando a pessoa é
acidentada, entra com processo no Fórum. Entrei com um processo
em 1984, e só em 2000 o Juiz deu o veredicto a favor da minha filha.
Mas o Juiz me disse que a família era obrigada a procurar o réu. Onde
chegaremos com isso?

O Sr. Presidente - A Comissão de Direitos Humanos está à sua
disposição para acolher a sua denúncia e encaminhá-la da melhor
maneira possível.

A Sra. Paulete - Deputado Adelmo Carneiro Leão, agradeço em
nome da nossa equipe da Delegacia de Polícia de Divinópolis. A
nossa proposta para dar mais importância ao profissional que trabalha
lado a lado com a violência foi encaminhada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria.
A Sra. Maria da Natividade - Em nome da Comissão Intersetorial do

CNS, que trata de violência e trauma, agradecemos a esta Casa, na
pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, à nossa querida
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, a todos dos conselhos e da
sociedade organizada. Continuaremos unidos com a sociedade, com
o parlamento e com todas as pessoas que tiverem a intenção firme de
contribuir para diminuir, quem sabe até minimizar, as ações da
violência sobre a saúde do povo brasileiro. Agradeço especialmente
aos técnicos, aos funcionários desta Casa, ao CNS e aos funcionários
do gabinete da Deputada Federal Maria do Carmo Lara pelo apoio
que nos foi dado na realização deste evento. Que tenhamos a
consciência do dever cumprido. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Natividade. Com a palavra, Maria
do Carmo.

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Vou usar este momento
para, também, agradecer. Agradecer, de imediato, à Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara, que delegou poderes para que
pudéssemos iniciar os trabalhos do seminário da Região Sudeste.
Prontamente, o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, abriu
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a Assembléia Legislativa de Minas para acolher a Região
Sudeste, em conjunto com os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Edson Rezende, das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos,
que se colocaram à disposição para contribuir para a realização deste
seminário, bem como toda a equipe desta Assembléia: o Juscelino, a
Minam, todos os técnicos e funcionários. Acima de todos esses
agradecimentos, agradeço a todos que estiveram presentes e
colaboraram. Minas realizou o primeiro seminário regional. Com
certeza, demos o passo inicial para que os outros seminários sejam
realizados também. No final do ano a Comissão de Desenvolvimento
Urbano fará realizar a III Conferência das Cidades, em Brasília, e este
ano o tema proposto é A Violência Urbana e Segurança Pública na
Cidade. Esse tema vai se somar a todos os resultados das
conferências regionais. Então, em novembro, provavelmente, vamos
estar juntos e contribuir com a constituição dos fóruns regionais ou
estaduais, o que for necessário.

Agradeço, de coração, a meu Estado, Minas Gerais, à Assembléia
Legislativa e a todos os Deputados e pessoas que contribuíram, bem
como ao Conselho Nacional de Saúde, que é o grande parceiro nesta
nossa caminhada. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputada Maria do Carmo Lara.
Peço desculpas a todos pelas falhas cometidas, mas asseguro-lhes
que essa forma de atuação foi para mim um aprendizado importante
para cada vez servir melhor e mais ao interesse público e ao interesse
das grandes e valorosas causas pelas quais lutamos.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
agradeço a presença, o trabalho, a contribuição de cada um de vocês;
e, de um modo muito especial, agradeço à Assessoria da nossa
Assembléia Legislativa, um corpo técnico dedicado, compromissado,
que vai, com seu trabalho, aprimorar também o que produzimos aqui.
Agradeço a todos os que foram convidados e atenderam ao chamado,
dando valiosa contribuição para avançarmos na defesa da vida, no
combate à violência e na promoção da saúde, para fazer deste nosso
Estado e da nossa região um espaço de dignidade e de cidadania, de
solidariedade e de compromisso com a vida. Em nome da Assembléia
Legislativa agradeço a todos vocês e quero destacar a presença
sempre intensa, atuante, da Terezinha, do Garcia, da Maria Hilda, do

rÀ



1351
Roges, de todos que vieram participar e nos ajudar nessa grande
empreitada. Que Deus os abençoe, proteja e fortaleça!

- O Documento Final, elaborado pelos grupos de trabalho, é o
seguinte:

- A sistematização das propostas oriundas do Seminário Regional
Violência Urbana e Saúde Pública está sendo feita pela comissão
organizadora do evento, juntamente com técnicos da Assembléia
Legislativa. O relatório final será publicado em data posterior e
encaminhado à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados e ao Conselho Nacional de Saúde.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a

Presidência a encerra, convocando os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada,
e para a reunião extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25()a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/6/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Inexistência de quórum para
votação de propostas de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.254

e 1.937/2002; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.948/2002; aprovação com as Emendas nos 1 a 8 e com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.936/2002; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.017/2002; aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.759/2001; não-recebimento de emenda do
Deputado Alvaro Antônio; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento; votação
do projeto, salvo emenda; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo
n° 1; votação da Emenda n° 1; rejeição; declaração de voto -
Encerramento.

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

Mauri Torres - Wanderiey Ávila - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira
- Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Edson Rezende - Ermano
Batista - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João
Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Martini - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo

Aloise, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.759/2001 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para a votação de proposta de
emenda à Constituição e de projeto de lei complementar, mas que há
para a apreciação das demais matérias constantes napauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.254/2000, do
Deputado João Paulo, que dispõe sobre a proibição do uso de
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telefones celulares dentro de salas de aula, teatros, cinemas,
igrejas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.937/2002, do
Governador do Estado, que prorroga o prazo a que se refere o art. 20
da Lei n° 11.548, de 2717/94, que autorizou a doação de imóvel ao
Município de Palma. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.94812002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui o Serviço Auxiliar
Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça; com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1 e com as Emendas nos 2 a 8, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça; com a Subemenda n° 1
à Emenda n° 1 e com as Emendas nos 2 a 8, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1 a 8. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.948/2002 com as Emendas n

o
s 1 a 8 e

com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. A Comissão de Administração
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Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.936/2002, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 13.437, de 30/12/99, que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes. 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° 1.936/2002 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n°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
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência vai

suspender a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as
Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.759/2001, do

Governador do Estado, que fixa jornada de trabalho para os
segmentos das classes que menciona, do Quadro Especial da
Secretaria de Estado da Saúde - Anexo 1 - 0, de que trata o Decreto n°
36.033, de 14/9/94, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

Wk
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça, com a Emenda n° 1 que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- A Mesa, nos termos do inciso 1 do art. 228 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte proposição:

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.759/2001
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública

de Auxiliar Administrativo 1-11-111, Técnico Administrativo 1-11-111, Analista
da Administração 1-11-111, Técnico da Educação 1-11-111 e Analista da
Educação, constante no inciso III - Anexo l-G - Secretaria de Estado
da Educação, poderá, no período de 30 dias, contados a partir da
publicação desta lei, optar pela jornada de trabalho de 8 horas
diárias.".

Álvaro Antônio
Justificação: A emenda objetiva oferecer uma nova oportunidade de

opção pela ampliação da jornada de trabalho para o funcionário do
Quadro Especial da Secretaria de Estado da Educação e
Superintendências Regionais de Ensino. Considerando o art. 25 da
Constituição Estadual e o art. 90 da Lei n°869, de 1952, que impedem
o acúmulo de cargos técnicos, nada mais justo, em se tratando de
dedicação exclusiva, que esses funcionários tenham uma nova
oportunidade.

Não haverá grande impacto financeiro para o erário público, pois
calcula-se sejam 66 os funcionários pretendentes ao benefício.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando a inversão da
preferência na votação de modo que o projeto seja votado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
projeto, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Em votação, a Emenda n°
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.759/2001 na sua forma original. A Comissão de Administração
Pública.

Wk
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Declaração de Voto

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, invocando o testemunho
de V. Exa. como Presidente desta Casa, do Líder do Governo e de
servidores da SETASCAD, gostaria de explicar aos servidores, com a
concordância de V. Exa., que, para que pudéssemos ter a votação
neste momento, eu, o Deputado Alvaro Antônio e o Deputado Arlen
Santiago tivemos de retirar algumas emendas, para que a tramitação
não sofresse solução de continuidade em face dos prazos desta Casa
e para que o projeto pudesse ser sancionado pelo Governador. Fiz um
acordo com o Líder do Governo e com o Presidente desta Casa
quanto à necessidade de convencermos o Colégio de Líderes desta
Casa - e isso vai depender de uma mobilização dos servidores - e de
apresentarmos as emendas em 2 0 turno, já que não são pertinentes
ao assunto. O projeto é da saúde, mas tentamos resolver um
problema que hoje é comum em algumas secretarias. Já tenho a
compreensão do Presidente desta Casa e do Líder do Governo, mas
quero me fazer compreender também pelos servidores da
SETASCAD, pois sou um instrumento deles neste momento. E bom
que os servidores da saúde saibam, ainda, que seus colegas
servidores de outras secretarias também têm problemas. Estou me
referindo ao problema da jornada de 8 horas. A SETASCAD tinha um
quadro técnico com cerca de 800 funcionários, mas hoje conta com
apenas quatrocentos e poucos, em razão do desalento e da falta de
incentivo decorrentes da questão salarial e da jornada de trabalho.

Foi por isso que esses competentes servidores, imbuídos do melhor
propósito, solicitaram essa emenda, que lhes daria a possibilidade de
continuar em sua carreira como servidores públicos da Secretaria do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
Entretanto, estamos diante de uma dificuldade técnica, que é a
admissibilidade de nossas emendas, uma vez que o projeto trata da
saúde. Além disso, há os prazos fatídicos para aprovar em 20 turno
esse projeto aprovado agora em 1° turno. Queremos dizer aos
servidores da SETASCAD que há dois encaminhamentos a fazer.
Primeiro, tentar convencer o Colégio de Líderes a admitir essa
matéria. E preciso fazer um trabalho com todos os Líderes desta
Casa. Considero esse encaminhamento difícil. Em segundo lugar, o
Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, comprometeu-se

rs
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comigo - e vai falar com os senhores daqui a pouco - a levar esse
assunto ao Governador do Estado, para mostrar que essa questão
precisa ser corrigida pela Secretaria de Estado do Trabalho. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.186/2002

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Eduardo Brandão,
determina o reembolso do valor pago por ingresso para evento cultural
ou esportivo realizado em espaço de propriedade do Estado, no prazo
de até seis horas antes do evento.

O exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça resultou em parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda n° 1 que apresentou.

Vem o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no art. 102, IV, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a determinar que ingressos adquiridos

para eventos culturais ou esportivos realizados em espaços de
propriedade do Estado ou por ele patrocinados possam ser devolvidos
no prazo de até seis horas antes do evento.

A Lei n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 49, que cabe ao
consumidor o direito de arrependimento e, em conseqüência, o direito
de ressarcimento imediato dos valores expendidos.

A norma em foco em nada interfere na liberdade de iniciativa
constitucionalmente consagrada no art. 170 da Constituição da
República. Muito diferente seria se a proposta em análise estendesse
seus comandos a eventos realizados com recursos inteiramente
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privados ou em espaços particulares.

Com base nos princípios da razoabilidade e eficiência, a Comissão
de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1 ao projeto de lei.

Nesse aspecto, não se pode confundir o direito do consumidor
individual à desistência da aquisição de um produto com a
possibilidade de se reverter uma empreitada mal sucedida de um
cambista.

A Emenda n° 1 objetivou, acertadamente, preservar o Estado de
uma ação nefasta que poderia ser perpetrada pelos atravessadores
de plantão e impediu-lhes de realizar negócios com maior segurança.

A matéria é oportuna, pois considera os princípios norteadores das
relações de consumo, facultando o direito de arrependimento ao
consumidor individual que, por um problema pessoal ou por
insatisfação com o produto, desista de assistir ao evento para o qual
adquiriu o ingresso, desde que o faça no prazo mínimo determinado.

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

2.186/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
João Paulo, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho Patrús.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.759/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, que o encaminhou a esta

Casa através da Mensagem n° 216, de 2001, o Projeto de Lei n°
1.759/2001 objetiva fixar jornada de trabalho para os segmentos de
classes que menciona do Quadro Especial da Secretaria de Estado da
Saúde - Anexo n° 1-0, de que trata o Decreto n° 36.033, de 14/9/94, e
dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001, o projeto foi
aprovado no 1° turno e vem agora a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em questão revela o inequívoco interesse do Governo em

promover a valorização do servidor público envolvido na gestão do
componente estadual do Sistema único de Saúde - SUS. Trata-se de
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medida que atende ao disposto no art. 30, § 1°, da Constituição do
Estado, com relação à política de pessoal. No que se refere
especificamente ao servidor que trabalha na área de saúde, a
pretensão é respaldada pelo Título IV da Lei Federal n° 8.080 - Lei
Orgânica da Saúde -, de 19/9/90, que aponta o papel estratégico da
administração de recursos humanos para o funcionamento do SUS.

Percebe-se, ainda, que a adoção da modificação proposta
favorecerá a realização de ações e serviços públicos de saúde mais
eficientes pelo Estado, na medida em que determinadas classes de
servidores terão melhores condições de trabalho. Mesmo que o foco
central da proposição sejam segmentos que se ocupam de atividades
administrativas, é inegável seu impacto positivo sobre a gestão do
SUS. As atividades exercidas no âmbito deste exigem do servidor
níveis de dedicação e especialização que justificam um tratamento
diferenciado no que se refere às condições de trabalho. Foi, aliás,
essa constatação que acarretou a edição da Lei n° 14.176, de
16/1/2002, que concedeu aos servidores que atuam na área-fim da
Secretaria da Saúde a gratificação de saúde. Observamos, portanto,
que a implementação das alterações propostas pelo projeto em
apreciação deverá contribuir para a eficiência do SUS

Cumpre salientar, também, a adequação do projeto às normas
financeiras e orçamentárias, conforme manifestação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária no 1° turno. Há previsão para
a abertura de crédito suplementar até o limite de R$705.840,00,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, e
produzindo um aumento mensal de despesas de cerca de
R$160.000,00, que poderá ser absorvido pelo aumento de despesas
determinado pela Emenda à Constituição n°29, de 13/9/2000.

Ressalte-se, enfim, que o texto do projeto deve ser aprimorado, a
fim de que atinja seu objetivo de forma mais direta, razão pela qual
propomos o Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

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

1.759/2001 no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Concede a servidores administrativos da Secretaria de Estado da
Saúde o Adicional da Gestão - SUS e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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, constantes do Anexo desta lei, o Adicional da Gestão-SUS,
no valor correspondente a 30% (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 mínima prevista no Anexo 1 da Lei Delegada n°
41, de 7 de junho de 2000, observada a correspondência entre as
exigências de escolaridade e jornada de trabalho para o cargo
ocupado ou a função exercida pelo servidor e os padrões
estabelecidos na referida lei delegada.

Art. 20 - A parcela correspondente ao adicional instituído por esta lei
não comporá a base de cálculo da parcela remuneratória
complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de
2000, do vale-alimentação ou do vale-transporte.

Parágrafo único - Sobre o adicional de que trata esta lei não incidirá
nenhum outro adicional, gratificação ou vantagem devidos ao servidor.

Art. 30 - A diferença na remuneração dos servidores a que se refere
esta lei, relativa aos meses de outubro de 2001 a junho de 2002,
decorrente do disposto no art. 1°, será paga em três parcelas mensais
sucessivas, sendo a primeira delas devida quando do pagamento
relativo ao mês de julho de 2002.

Art. 40 - Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde,
uma Diretoria Regional de Saúde com sede no Município de Pará de
Minas.

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição
da unidade administrativa de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.

Art. 50 - 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,
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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.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar para atender às despesas decorrentes do disposto neste
artigo, observado o previsto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17
março de 1964.

Art. 60 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo 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. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 29.6.2002.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Hely

Tarqüínio - Rogério Correia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 27/6/2002, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.

Neusa Victor de Oliveira, ocorrido em 16/6/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr.

Antônio Martins Guerra, ocorrido em 25/6/2002, em Nova Era. (-
Ciente. Oficie-se.)
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