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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 356 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/5/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: ? Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 293 a 295/2002
(encaminham os Projetos de Lei n os 2.169, 2.170 e 2.171/2002,
respectivamente), do Governador do Estado; ofícios e telegrama - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 2.172 a 2.17512002 - Requerimento n° 3.34512002 -
Requerimentos da CPI das Carvoarias e dos Deputados Anderson
Adauto, Maria José Haueisen e Paulo Piau - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Administração Pública e da Deputada
Elaine Matozinhos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Costa, João Leite, Ermano Batista, Márcio Cunha e Amilcar
Martins - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Piau,
Anderson Adauto e Maria José Haueisen; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento da CPI das Carvoarias; aprovação -
Requerimento n° 2.947/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Requerimento n° 3.047/2001; aprovação na forma do Substitutivo n°
1 - Requerimentos n°5 3.074 e 3.102/2002; aprovação - Requerimento
n° 3.220/2002; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento do
Deputado Durval Angelo; deferimento; discurso do Deputado Rogério
Correia - 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 -
Afiton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
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Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria OUvia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa e
Sebastião Navarro Vieira.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Rogério Correia, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Ermano Batista, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 293/2002*
Belo Horizonte, 14 de maio de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel a Maria do
Carmo de Albuquerque Soares e outros.

A medida consubstanciada na proposta reveste-se de caráter
excepcional, uma vez que os seus postulantes, em gesto de boa-
vontade, nos idos de 1967, doaram ao Estado o imóvel de que trata o
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projeto, para construção de uma escola, no qual o Município de
Urucânia edificou o prédio da Escola Estadual Leopoldino Januário
Pereira, que lá funcionou até a sua desativação, ocorrida em 1999,
tendo a sua demanda atendida na Escola Municipal Manoel Mayrink,
tornando-se, assim, terreno e prédio, totalmente desnecessários à
Educação.

Ocioso o imóvel e localizado em área rural na qual os confinantes e
futuros donatários dedicam-se à suinocultura, faz-se de bom alvitre
seja o pleito deles atendido, uma vez que é mais uma gleba de terras
que se incorpora ao processo produtivo agrário, por cujo crescimento
o Estado tanto se tem empenhado.

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida
significa uma reversão do imóvel aos antigos doadores do terreno.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu
apreço e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N°2.169/2002
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Maria do Carmo de

Albuquerque Soares e outros o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a Maria

do Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel situado na
localidade de Peão, no Município de Urucânia, constituído de uma
área de terra e benfeitoria, com 2.000m 2 (dois mil metros quadrados),
confrontando por todos os lados com terreno dos próprios donatários.

Parágrafo único - O terreno e a benfeitoria de que trata este artigo,
cujo uso se tornou desnecessário foram doados ao Estado,
respectivamente, pelos donatários, conforme escritura transcrita sob o
número 36.724 do Livro 3-S, a f Is. 29, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Ponte Nova e pelo Município de Urucânia,
conforme escritura registrada sob o n°38.131, do Livro 3-T, a f Is. 04,
do mesmo Cartório.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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MENSAGEM N° 294/2002*
Belo Horizonte, 14 de maio de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso,
que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Helena Pinto da Silva e
outros o imóvel constituído por uma área de terra de 10.000m2 (dez
mil metros quadrados), situado na Fazenda Santa Terezinha, no
Município de Tabuleiro.

A medida consubstanciada na proposta reveste-se de caráter
excepcional, uma vez que os pais da postulante, em gesto de boa
vontade, nos idos de 1949, doaram ao Estado o imóvel de que trata o
projeto, para a construção de uma escola na Fazenda Santa
Terezinha, no Distrito de Tabuleiro, Município de Rio Pomba, a qual lá
funcionou até a sua desativação, ocorrida em 1997, tendo a sua
demanda, de apenas três alunos, atendida em escola municipal,
tornando-se, assim, o terreno e o prédio totalmente desnecessários à
educação.

Ocioso o imóvel e localizado em área de difícil acesso, faz-se de
bom alvitre seja o pleito dela atendido, uma vez que é mais uma gleba
de terras que se incorpora ao processo produtivo agrário.

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida
significa a devolução, mediante doação, aos antigos doadores do
terreno.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu
apreço e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N°2.170/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Helena Pinto da Silva e

outros o imóvel que especifica.
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Maria Helena

Pinto da Silva e outros o imóvel situado na Fazenda Santa Terezinha,
no Município de Tabuleiro, constituído de uma área de terra e
benfeitoria, com 10.000m2 (dez mil metros quadrados), confrontando
por todos os lados com terrenos dos próprios donatários.
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Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo, cujo uso

tornou-se desnecessário, foi doado ao Estado pelos pais da herdeira
Maria Helena Pinto da Silva, conforme a escritura pública lavrada no
Cartório do 2° Ofício da Comarca de Rio Pomba, n° 88, a fls. 71v,
transcrita em 18 de junho de 1949, sob o número 8.893, do Livro 3-R,
a fis. 268v, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pomba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 295/2002*

Belo Horizonte, 14 de maio de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.

O projeto regula a competência do Conselho e lhe reserva função
especial de assessoramento ao Secretário de Estado do Turismo no
exame e na deliberação sobre planos estaduais e programas
regionais de incentivo ao turismo, em consonância com o que
estabelece o artigo 243 da Constituição do Estado.

A proposta cuida, também, de alterar a atual composição do
Conselho, de tal modo que se torne mais expressiva a participação da
sociedade civil e do poder público, por meio de seus representantes,
nas deliberações do Conselho relacionadas com o desenvolvimento
do turismo no Estado.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de maio de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
PROJETO DE LEI N°2.171/2002

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
Art. 1° - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão colegiado,

r:s
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instituído pela Lei n°8.502, de 19 de dezembro de 1983, de caráter
consultivo, normativo e deliberativo, subordinado à Secretaria de
Estado do Turismo, tem por finalidade propor ações e oferecer
subsídios para a consecução da política estadual de turismo.

Art. 2° - Compete ao CET:
- assessorar o Secretário de Estado do Turismo em assuntos de

caráter turístico, deliberando sobre:
a) as propostas de planos estaduais e programas regionais de apoio

e incentivo ao turismo, acompanhando e avaliando sua execução;
b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de instrumentos de

estimulo ao desenvolvimento turístico;
c) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
d) a proposta orçamentária anual da Secretaria;
e) normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
f) campanhas de divulgação, conscientização e defesa do patrimônio

turístico;
II - elaborar seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do

Governador do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua
instalação.

Art. 3° - O CET compõe-se dos seguintes membros:
- o Secretário de Estado do Turismo, que será seu Presidente;

II - o Presidente da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, que
será o Vice-Presidente, cabendo-lhe, ainda, as funções executivas;

III - um representante de cada um dos seguintes órgãos:
a) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
b) Secretaria de Estado da Cultura;
c) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
d) Secretaria de Estado da Fazenda;
e) Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
t) Secretaria de Estado de Esportes;
IV - um representante do BDMG;
V - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
VI - oito representantes da sociedade civil, da área de turismo,

eleitos pelo colégio eleitoral composto das seguintes entidades:
a) Convention & Visitors Bureau-Mineiros;
b) União dos Circuitos Turísticos;

rÀ'1
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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 -;
§ 1° - Cada membro do CET terá um suplente que o substituirá em

caso de falta ou impedimento.
§ 20 - Os membros do CET serão designados pelo Governador do

Estado e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 30 - A participação no CET é considerada de relevante interesse

público e não ensejará remuneração por seu exercício.
Art. 40 - O CET instituirá, para seu assessoramento, grupos técnicos

de trabalho com representantes de diversos segmentos da sociedade
civil relacionados com a atividade turística, nos termos de seu
regimento interno.

Art. 50 - A Secretaria de Estado do Turismo prestará suporte técnico
e administrativo para o funcionamento do CET.

Art. 60 - O regimento interno do CET disporá sobre a composição da
Diretoria do Conselho, observado o equilíbrio entre a representação
dos órgãos públicos e da sociedade civil.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 12.396, de 12 de dezembro de 1996."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo

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

rÁ'
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OFICIOS
Do Sr. José Ferraz da Silva, Conselheiro-Presidente do Tribunal de

Contas, encaminhando relatório de atividades desse órgão relativo ao
primeiro trimestre do exercício de 2002. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, prestando informações relativas aos
Requerimentos nos 2.842 e 2.846/2001, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, prestando informações relativas a
requerimento da Comissão de Transporte encaminhado por meio do
Ofício n° 756/2002/SGM. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Carlos Antônio Cônsoli, Presidente da Câmara Municipal de
Divinópolis, confirmando a adesão dessa Câmara ao 1 Concurso
Estadual de "Sites" sobre Turismo em Minas Gerais.

Do Sr. Vilmar Serafim de Brito, Presidente da Câmara Municipal de
Frei Inocõncio, encaminhando cópia de requerimento do Vereador
Gilson Barbosa Teixeira, aprovado nessa Casa, em 16/4/2002, em
que solicita reajuste salarial para a classe de professores estaduais. (-
A Comissão de Educação.)

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG,
informando que os Srs. Márcio José dos Reis Santos, Diretor de
Manutenção, e Fernando Antônio Costa Janotti, Diretor de Operação
da Via, foram indicados para representá-lo em reunião nesta Casa. (-
A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.808/2001, da
Comissão de Meio Ambiente.

De Vereadores à Câmara Municipal de Alto Rio Doce, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Do Sr. Jacson Campomizzi, Procurador-Geral de Justiça Adjunto,
solicitando seja-lhe enviada cópia do histórico completo do processo
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.159/2002.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.19912002, do
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Deputado Hely Tarqüínio.

Da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do
Estado de Minas Gerais, tecendo considerações sobre os trabalhos da
CPI das Carvoarias. (- A CPI das Carvoarias.)

Do Sr. Luiz Paulo Serrano, Gerente-Geral de Relações Corporativas
da Ferrovia Centro-Atlântica, prestando informações a respeito de
assunto de interesse da Comissão de Transporte, em resposta ao
Ofício n° 733/2002/SGM. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Elio Nogueira, manifestando a insatisfação dos servidores da
educação quanto à atitude dos parlamentares, no que diz respeito a
questão salarial desses servidores. (- A Comissão de Educação.)

TELEGRAMA
Do Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do STF, comunicando

que essa Corte deferiu liminar para suspender a eficácia da alínea 't'
do inciso IV do art. 161 e dos § 1° e 20 do art. 199 da Constituição do
Estado.

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°2.172/2002
Altera o inciso 1 do art. 20 da Lei n° 12.688, de 15 de dezembro de

1997.
Art. 1°- Dê-se ao inciso 1 do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - ..........................................................
- concluir a construção e colocar o hospital em funcionamento no

prazo de 7 (sete) anos contados da data da lavratura da escritura
pública da doação do imóvel, bem como dotar o conjunto hospitalar de
equipamentos que assegurem o seu funcionamento em altos padrões
técnicos;

II - reservar 60% (sessenta por cento) da capacidade de
atendimento de seus hospitais ao Sistema único de Saúde - SUS

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.
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Cristiano Canêdo
Justificação: O prazo concedido pela Lei n° 12.688 não é suficiente

para que a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte conclua a
construção do hospital e o coloque em funcionamento para oferecer
pronto atendimento à população. Por se tratar de serviço essencial
para a comunidade e de obra de grande vulto, faz-se necessária a
prorrogação do prazo para o cumprimento do encargo legal previsto,
fixado originalmente em cinco anos.

Feitas essas considerações, esperamos contar com o indispensável
apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação da iniciativa ora
proposta.

- 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°2.173/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São Cristóvão, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Muriaé.

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.
Cristiano Canêdo
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão,

de natureza civil e sem fins lucrativos, tem como finalidade a mellhoria
das condições de vida das pessoas lá residentes.

Para atingir os seus objetivos, tem em vista fazer um levantamento
dos problemas do bairro, visando solucioná-los; elevar o nível de
participação e organização dos moradores; celebrar convênios com
outras entidades visando à realização dos seus objetivos; lutar contra
as violações aos direitos individuais e coletivos; promover o bem-estar
dos menores de idade; combater a fome, a miséria e a pobreza por
meio de distribuição de alimentos e agasalhos; proteger o meio
ambiente.

Por ser uma entidade que vem realizando trabalhos de suma

rs
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relevância para a sociedade, contamos 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.

PROJETO DE LEI N°2.174/2002
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Mãe

Trabalhadora, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Mãe Trabalhadora, 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, 15 de maio de 2002.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Creche Comunitária Mãe Trabalhadora é sociedade

civil sem fins lucrativos que tem por objetivo abrigar crianças
desamparadas oriundas de família de baixa renda. No cumprimento
dessa tarefa, proporciona-lhes assistência médica e dentária e
incentiva atividades pedagógicas, recreativas e culturais.

As suas ações são executadas com base nos princípios da ética e
da cidadania, pois pretende garantir às crianças o direito de crescer e
se desenvolver em um ambiente saudável, o mais próximo possível de
uma família bem-estruturada e harmônica.

Pelos relevantes serviços que oferece e por atender aos requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório que se pretende outorgar à
referida entidade.

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

PROJETO DE LEI N°2.175/2002
Dá à Escola Estadual Santo Isidoro, situada no Município de Berilo,

a denominação de Escola Estadual Professor Adão Pedro
Alexandrino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Professor Adão
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Pedro Alexandrino a Esbola Estadual Santo Isidoro, situada no
Município de Berilo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2002.
José Braga
Justificação: Este projeto de lei propõe seja dada a denominação de

Escola Estadual Professor Adão Pedro Alexandrino à Escola Estadual
Santo Isidoro.

A proposta resulta de reivindicação da pequena comunidade da Vila
Santo Isidoro de que se indique o nome de Professor Adão Pedro
Alexandrino para a referida unidade de ensino, como merecida
homenagem a pessoa marcante e de grandes qualidades do
Município de Berilo.

Adão Pedro Alexandrino nasceu no Município de Berilo, ao qual
dedicou toda a sua vida, com honestidade, trabalho e dignidade.

Além disso, cumpre registrar que ele foi o primeiro professor da
Escola citada e o fundador da Vila Santo Isidoro, contribuindo com
tudo isso e muito mais para o progresso do Município de Berilo.

- 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.

REQUERIMENTO
N° 3.345/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que volte a
vigorar a alínea C-133 do inciso II do art. 6 0 do Decreto n° 38.744, de
1997.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI das

Carvoarias e dos Deputados Anderson Adauto, Maria José Haueisen
e Paulo Piau.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública e da Deputada Elaine Matozinhos.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Deputados que

integram a Mesa, demais Deputados, senhoras e senhores que
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compõem o corpo jornalístico que cobre a Casa, senhores e
senhoras, a minha presença nesta tribuna é para fazer alguns
esclarecimentos que considero, além de importantes, justos. Li, em
alguns noticiários, medidas que o Governo Federal estaria anunciando
para compensar a diferença de caixa que viria a acontecer, em virtude
do atraso na aprovação da CPMF.

Entre essas medidas, além de novo tributo ou de aumento de
tributos, estariam também cortes no orçamento e nos programas
sociais em andamento. Vim com o objetivo de esclarecer, porque tais
providências, na minha concepção e na da maioria da população, tem
um endereço certo. Querem amedrontar o PFL, meu partido, para que
permita a aprovação, no Senado Federal, daquela proposta,
independentemente de se observarem os prazos regimentais. Este
esclarecimento faz-se necessário uma vez que, dos programas que
estão para ser sacrificados, segundo o anúncio, muitos têm origem no
Fundo de Combate à Pobreza, criado no Brasil por determinação e
força de vontade de um ex-Senador do meu partido, Antônio Carlos
Magalhães, tendo como relator o Deputado Roberto Brant, do PFL
mineiro. Isso estaria hoje sacrificando parte desses programas, apesar
de não ter visto, uma única vez no noticiário, nenhuma informação do
Governo Federal sobre de quem teria sido a iniciativa que resultou na
constituição daquele fundo. Não ouvi, uma vez sequer, por parte de
qualquer autoridade do Governo, depois da saída do Ministro Roberto
Brant, qualquer menção à pessoa que idealizou o fundo, que lutou por
ele e que, de forma determinada, conseguiu sua aprovação e
constituição. Enquanto Roberto Brant esteve no Ministério, muitos dos
programas eram geridos pelo Ministério da Previdência Social. A partir
de agora, vem o noticiário. Tenho muito respeito pelo Ministro da
Fazenda, mas quero lembrar uma vez mais que o Governo brasileiro
anda pensando no Estado a partir dos números e da economia para
as pessoas, e não das pessoas para o Estado. Entendo que o Estado
democrático ideal, o Estado que todos desejamos, teria de ser
pensado a partir das pessoas para os números, e não a partir dos
números para as pessoas. O que estaria acontecendo dentro desse
raciocínio? Quer o Governo Federal que a CPMF seja aprovada, O
PFL tem um compromisso com os ajustes e jamais fugiu de qualquer
deles. Participou de todas as votações, ainda que polêmicas, sem,
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contudo, exigir nada, nem tampouco nenhum posto ou qualquer
homenagem. O que o PFL quer no Senado Federal hoje com a
emenda do Senador Francelino Pereira? Essa emenda do PFL, de
autoria do Senador Francelino Pereira, foi muito mais uma iniciativa da
base, uma iniciativa de um Prefeito, o Prefeito de Nova Lima, o ilustre
homem público Vítor Penido, que, num encontro conosco, na sede do
PFL em Minas Gerais, colocou como sugestão do partido, como
contribuição do PFL para os municípios brasileiros, que parcela da
CPMF, num valor aproximado de 22%, fosse destinada a todos os
municípios brasileiros sem discriminação. Que esse valor destinado
aos municípios fosse mantido no mesmo direcionamento, e que se
desse em nível do Tesouro Nacional.

O PFL não está dificultando a aprovação. Apresentou, sim, a
primeira das emendas, de autoria do Senador Francelino Pereira, cujo
teor busca exatamente aquilo a que me refiro. E preciso que se
esclareça que o PFL quer que a CPMF seja aprovada, mas seu
desejo é dar, em médio e longo prazos, melhor condição aos
municípios. Muitos dos tributos, hoje, são criados com fim específico e
não vão para o Fundo Geral de Participação dos Estados e
Municípios; são dirigidos a apenas uma esfera do poder. E preciso
que se esclareça que é nos municípios que as pessoas vivem,
extemam suas necessidades, e é neles que afloram as carências da
população. O poder mais próximo do cidadão, queiram ou não os
técnicos ou tecnocratas, encontra-se nas Prefeituras.

Por essa razão, o PFL tomou a iniciativa não de dificultar a
aprovação, mas de apresentar a primeira das emendas, no Senado
Federal, de autoria do Senador Francelino Pereira, inspirada no
sentimento dos Prefeitos mineiros. Queremos que a CPMF seja
aprovada, não com o intuito de criar embaraços ou dificuldades; pelo
contrário, o objetivo da emenda é que, da mesma forma que a CPMF
seja utilizada pelo Governo Federal, também o seja pelos municípios.
Buscamos, com a emenda, lembrar ao Congresso que é no município
que as pessoas vivem, trabalham, produzem e geram riquezas.

Não pode o PFL assustar-se com a iniciativa de alguns técnicos do
Governo que anunciam medidas drásticas caso não seja aprovada a
CPMF. A condição que impõe é simples, que todo e qualquer cidadão
terá facilidade de entender, o que quer é que parcela dos recursos,
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22% do arrecadado com a contribuição do imposto, conhecido
como imposto do cheque, seja destinado aos municípios brasileiros.
Daí o surgimento de diversas polêmicas e dificuldades. O partido não
está criando embaraço para aprovação de um ajuste que ele próprio
sempre defendeu. Não mudamos de opinião ou pensamento.
Podemos ter mudado de posição, mas sem abdicar de nossos
princípios e da nossa determinação. Se os programas sociais, hoje
ameaçados, forem prejudicados, isso será de responsabilidade
exclusiva de quem deveria ter tido a sensibilidade de fazer todos os
ajustes antes da deflagração do processo eleitoral. Vemos o que se
fez e se quer fazer agora, com tratamento dado por setores do
Governo aos seus aliados, aliados que sustentavam sua base. E hoje,
com o PFL não tão distante, ainda mantendo seu posicionamento
anterior, o Governo não consegue, com os demais aliados, fazer
caminhar uma proposta do Senado Federal. A emenda do Senador
Francelino Pereira busca tão-somente direcionar 22% do que for
arrecadado com a contribuição - CPMF - aos municípios, dentro da
filosofia de que não estamos abrindo mão do fato de que é no
município que a pessoa vive, trabalha e produz.

Um partido do porte do PFL, com a determinação que temos, com o
compromisso que temos para com o País, deve ressaltar que o nosso
compromisso é com os municípios, porque eles fazem parte deste
País.

E, para concluir, não há, por parte do autor da emenda nem de
nossa parte, nenhuma outra razão. O fato de essa emenda ter surgido
nesta fase, e não na anterior, na Câmara, foi porque a discussão na
sede do PFL se deu depois de aprovada a matéria em P turno. Essa
é a nossa oportunidade. O que temos de fazer é tentar inseri-Ia
através de emenda no Senado Federal. E isso que o Senador
Francelino Pereira está procurando fazer, é isso que o PFL pediu e
quer, porque sabemos que o cidadão que não tem água tratada,
esgoto na rua onde mora, calçamento, que vive sem moradia nas
favelas, mora não no Estado, não no País, mas no município.

Por isso a defesa neste instante é para que não nos atemorizemos
com a insinuação de técnicos do Governo de que se a CPMF não for
aprovada com urgência, programas sociais serão cortados, programas
estes que foram criados graças ao fundo, para resolver parte do
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problema da pobreza. Fundo este que foi criado por iniciativa do
Senador Antônio Carlos Magalhães, corajosa e determinadamente,
enquanto exercia seu mandato no Congresso Nacional, e que teve
como relator o ilustre Deputado Roberto Brant. E não vi, a não ser
quando Brant foi Ministro da Previdência, nenhum técnico do Governo
creditar esse programa ao PFL, mas queria impor ao PFL uma
camisa-de-força para que se aprovasse a CPMF, sem examinar a
emenda do Senador Francelino Pereira, simplesmente pelo capricho
de ameaçar programas sociais, que tanto defendemos. Defendemos e
ajudamos a criar o fundo e agora não podemos permitir que o
Governo Federal não permita que os municípios também
desenvolvam seus programas sociais com mais recursos, eficiência e
melhor distribuição de receitas. Muito obrigado.

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

telespectadores da TV Assembléia, lutei por não vir a esta tribuna,
mas os acontecimentos que temos acompanhado nos últimos dias em
Belo Horizonte nos impelem a vir. Em nome de grande parte da
população de Belo Horizonte, queremos questionar a sua
administração. A revista "Encontro", deste mês, publica entrevista do
Prefeito de Belo Horizonte.

A Revista "Encontro", n° 3, deste mês, publica entrevista do Prefeito,
além da página de publicidade da Prefeitura, que diz que há um sol
em todo lugar, para cada pessoa em Belo Horizonte. Portanto, nessa
revista, há vasta publicidade da Prefeitura. Repito, com as aspas
devidas e necessárias, um trecho da referida entrevista: "Outra
mudança significativa está na prioridade dada ao social, com
investimento forte no atendimento básico da saúde, educação,
assistência social, esporte, cultura, muito voltado para a periferia da
cidade. Hoje temos 182 escolas municipais contra cerca de 100".

Fico impressionado e decepcionado com a capacidade que a
Prefeitura tem de encobrir a verdade, de não trazer os números
verdadeiros, tendo a própria Prefeitura desmentido a entrevista do
Prefeito.

O "site" da Prefeitura mostra a evolução do número de escolas
municipais - por nível de ensino e região administrativa -, de 1993 a
1998. Tínhamos, em 1993, de acordo com o "site" da Prefeitura,
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quando o PT assumiu a administração, 166 escolas municipais. Em
1998, eram 174. E possível que hoje sejam as 182 que o Prefeito
anuncia na entrevista. E claro que as 166 que receberam em 1993
não eram "cerca de 100", como está na entrevista mentirosa.

A evolução do número de alunos também é muito desfavorável à
atual administração. O mesmo "site" informa que as escolas
municipais tinham 178.125 alunos matriculados em 1993 e que em
1998 eram 206.398 -crescimento provavelmente interior ao índice de
aumento da população. E justo dizer que o grande salto ocorreu na
administração anterior, e não na do PT: eram 122.004 em 1989 e
178.125 ao final da administração do PSDB.

Mais grave que os números foi a implantação da escola plural, que,
para diminuir a quantidade de repetentes e apresentar resultados
estatísticos favoráveis, nada ensina aos alunos. E comum alunos da
escola plural terminarem os oito anos do ensino fundamental sem
saberem ler nem escrever. Mesmo tendo freqüentado a escola, esses
jovens continuam socialmente excluídos. Uma mudança tão profunda
nos fundamentos da educação foi tomada de cima para baixo,
autoritariamente, sem audiência da comunidade escolar, sem que os
professores e pais tossem sequer informados.

Pior que tudo é a modificação da Lei Orgânica Municipal, que
atribuía, obrigatoriamente, à educação a parcela de 30% do
orçamento. Agora, parece que por decisão nacional do PT, os
municípios que tiveram essa conquista terão que se adaptar à regra
da Constituição Federal, que estabelece em 25% o mínimo para a
educação.

Temos que questionar: por que uma ADIN?
Por que a Prefeitura deseja que seja retroativa a obrigatoriedade do

gasto de 25% apenas? O que pretende esconder? Será que nos
outros anos esta Prefeitura não investiu na educação os 30%
obrigatórios, de acordo com a Lei Orgânica do Município? O "pulo do
gato" está em considerar para a educação todas as despesas feitas
com escolas. Luz, água, segurança, transporte, limpeza, tudo passa a
ser verba de educação. A discordância dessa esdrúxula orientação é
punida com a expulsão do PT, como ocorreu com um Vereador de
São Paulo, que ousou votar contra a orientação da todo-poderosa
Prefeita da cidade.
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Temos de questionar também a afirmação de que há

investimento forte no atendimento básico à saúde. As notícias diárias
do caos na saúde deveriam encher de vergonha os responsáveis e
inibir a empulhação da propaganda oficial, na qual, provavelmente,
nem o Prefeito acredita. São tantas vidas perdidas, tantas famílias que
choram a perda de seus recém-nascidos, que morrem pela falta de
CTI! Essas endemias repetem-se. Em 1998, houve mais de 100 mil
casos de dengue em 8H. Causa-nos revolta ler afirmação tão
hipócrita. As verbas para a saúde são repassadas pelo Governo
Federal. A verdade é que a participação percentual da Prefeitura em
gastos com a saúde vem decrescendo ano a ano. Os balanços estão
publicados, e o Sindicato dos Médicos tem denunciado esse
procedimento criminoso sem que haja, evidentemente, repercussão
na mídia.

Outra situação que caminha para o caos é o descaso da Prefeitura
com a assistência social. Diferentemente do que foi dito na entrevista
realizada com o Prefeito, a educação infantil, agora obrigação
municipal, é solenemente ignorada pela Prefeitura. A sua única
iniciativa são as creches comunitárias, que estão fechando, uma a
uma, em virtude da falta de repasse dos recursos municipais. Algumas
entidades, há quatro meses não recebem nem um centavo da
Prefeitura, ou seja, do repasse obrigatório contratado entre essas
creches e a Prefeitura. Cerca de 20 mil crianças, que estão abrigadas
em creches implantadas pelas igrejas, pelas associações
comunitárias, pelo Movimento de Luta Pró-Creches e pela sociedade
civil, representam cerca de uma quarta parte da obrigação da
Prefeitura. Com relação às outras 60 mil crianças, não há notícia,
iniciativa nem nenhuma promessa da Prefeitura. As creches estão
fechando. E as crianças carentes estão sendo deixadas nas ruas.
Essa é a verdade de Belo Horizonte, e não a que está exposta nas
páginas bonitas das revistas, acompanhadas das propagandas
coloridas, que não demonstram a realidade das crianças deixadas nas
ruas, porque as creches não recebem o repasse obrigatório da
Prefeitura. O que está nessa revista bonita não é a verdade da minha
cidade. A resposta que os abnegados voluntários, dedicados à
educação infantil nas creches, receberam à reivindicação de aumento
do "per capita" foi simplesmente o corte dos repasses. Muitas creches
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já fecharam, e outras estão em via de fazer o mesmo, sufocadas
por despesas e dividas que não conseguem saldar. Hoje, um amigo
contou-me, emocionado e revoltado, que foi abordado por duas jovens
no sinal de trânsito da Av. Nossa Senhora do Carmo, que estavam
arrecadando moedas para pagar a conta de luz da creche. Essa é a
realidade das crianças carentes.

Falarei também sobre a ausência do saneamento básico. Continuam
sem coleta de esgoto 400 famílias. E continuam sem água encanada
400 mil pessoas.

E a segurança pública? Ah! A segurança pública! A degradação de
Belo Horizonte! Passei outro dia pelo viaduto da Floresta: lâmpadas
queimadas, situação de degradação. As pessoas já não agüentam o
descaso da Prefeitura de Belo Hõrizonte com esta cidade, com este
povo que tanto amamos.

A Prefeitura entregou várias motos para a Policia Militar fazer o
policiamento? Não. Entregou motos para o trânsito, para cobrar mais
multas do belo-horizontino. As motos que aguardávamos para a
segurança pública vão apoiar "blitze" do BHTrans. Essas 'blitze"
ocorrem às sextas-feiras e são um escândalo. O carro do cidadão de
Belo Horizonte é rebocado na sexta-feira e tem de dormir sexta,
sábado e domingo no pátio da BHTrans. Qualquer reboque em Belo
Horizonte custa R$30,00, mas o da BHtrans custa R$150,00, e o
cidadão ainda tem de pagar R$30,00 por noite de permanência no
pátio da BHTrans, um espaço que é público. Então, a cada final de
semana a Prefeitura de Belo Horizonte arrecada uma fábula do
contribuinte. Estamos vendo uma pessoa que respeitamos, ligada ao
trânsito, um engenheiro, fazendo greve de fome contra essa indústria
de multas patrocinada também pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Essa é a segurança pública que a população de Belo Horizonte tem.

Estamos vendo também o carro blindado do Sr. Prefeito, comprado
sem licitação pública, por R$90.000,00. O Prefeito de Belo Horizonte
tem uma blazer blindada para andar em Belo Horizonte, enquanto a
nossa população está totalmente a descoberto, sem segurança.
Licitação não é praxe desta Prefeitura. Ela dispensa licitação para
tudo, principalmente por intermédio da FUNDEP, da Universidade de
Minas Gerais. Esperamos que o Ministério Público do Estado tome
uma posição quanto a esse escândalo. Nada será feito?
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As crianças estão nas ruas. A ausência de educação infantil

coloca as nossas crianças, infelizmente, no futuro, freqüentando as
unidades de reeducação do Estado. O Deputado Rogério Correia está
um pouco exasperado. Creio que não passei muito do tempo, mas
dada a exasperação do Deputado, encerro, agradecendo.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras, esta Assembléia recentemente
promoveu - em boa hora e em louvável iniciativa - o Ciclo de Debates
Políticas Públicas - Cotas para a População Negra, com a finalidade
de discutir a situação atual dos negros no Estado e no País. Nosso
objetivo é pertinente ao ocupar hoje esta tribuna: desejamos tecer
algumas considerações sobre a positiva presença dos afro-brasileiros
em nosso País, bem como lembrar que estamos todos de parabéns
pela realização do evento. Finalmente, vamos prestar nossa
homenagem comovida e sincera ao negro brasileiro.

Começaríamos ponderando que, a rigor, não se pode falar em raças
puras na composição da população brasileira. A tríplice etnia -
formada pelo branco, pelo negro e pelo índio - é a maior e mais
positiva herança que o colonizador português nos deixou. Como
resultado, o povo brasileiro é notavelmente miscigenado e, se existe
preconceito, está direcionado não exclusivamente para os de origem
africana, mas sobretudo para aqueles economicamente
desprotegidos. Em outras palavras, a exclusão social tem fundo
econômico, embora não se possa negar a existência da discriminação
racial.

Nesse contexto, a história nos mostra não ser coincidência o fato de
os cidadãos mais carentes serem, quase sempre, os afro-brasileiros.
Há pouco mais de um século eram eles escravos, e a abolição veio
dar fim a um dos mais vergonhosos capítulos da vida nacional. Afinal,
o cativo não tinha sequer personalidade jurídica. Era ele uma
mercadoria, um bem de troca, um item integrante do patrimônio, do
qual o dono dispunha ao sabor da vontade e das contingências. Seu
caminho a percorrer, portanto, era mais longo que o dos brancos e
dos índios.

A nosso ver, o colonizador português mostrou-se frágil tão - somente
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quando trouxe os imigrantes africanos para escravizá-los.
Abstraindo de sua civilização cristã de muitos séculos, o europeu -
com motivação econômica - transplantou da África sucessivas
gerações de seres humanos, aqui condenados à nulidade, ao
desrespeito aos direitos mais elementares, à absoluta falta de
perspectiva, a não ser aquela do trabalho forçado. Foi uma página
triste de nossa história, a qual teve fim com a Lei Áurea, com a
abolição, com a grandeza moral de uma princesa que preferiu perder
seu trono a continuar compactuando com a ignomínia.

Não é passível de discussão, portanto, que o dominador lusitano
tenha falhado ao adotar aqui a escravatura. Tivesse ele trazido da
África os imigrantes como cidadãos livres, não se registraria essa
mancha na construção da Pátria. Entretanto, não se pode jamais
esquecer que o português também nos ensinou a ser tolerantes e
livres de preconceitos raciais. Raça por raça, aqui estamos hoje - 170
milhões de pessoas resultantes do amálgama do negro, do branco e
do índio - vivendo, trabalhando e enfrentando juntos os embates, que
não são poucos. Enquanto isso, na velha Europa, florescem os grupos
neonazistas e fascistas.

E, no Oriente Médio, dois povos irmãos se digladiam. Apesar dos
pesares, portanto, podemo-nos sentir felizes pelo que temos: o Brasil
é, atualmente, fora da África, a maior nação africana do mundo. Não
cultivamos o ódio racial que divide a Europa, esquecida que está do
holocausto e dos horrores da peçonha nazifascista. Nem convivemos
com diferenças semelhantes às de árabes e israelenses.

Temos violência, isso sim. A segurança é a maior preocupação do
brasileiro hoje, mas é ditada por razões de ordem econômica e nunca
política ou racial. Essa constatação - se não serve de consolo -, pelo
menos, mostra que, em alguns aspectos, estamos à frente de outras
civilizações mais antigas e poderosas.

As homenagens que, neste mês, são prestadas à população negra -
às quais a Assembléia se junta - são justas e endossadas por todos
os cidadãos. O estabelecimento de cotas para os afro-brasileiros é
matéria oportuna e deve ser analisada com isenção. Se o trabalho é
direito de todos, o poder estatal não pode agir com paternalismo. Mas
isso não justifica a ocorrência de laivos de discriminação racial em
nosso Pais, inclusive no mercado de trabalho.
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Todos nós, brasileiros, temos dívida para com nossos avós

africanos e seus descendentes. Não bastassem os anos de chumbo
da escravatura - ainda hoje exigindo reparação -, aí está o contributo
inestimável daqueles que têm o sangue africano: nas artes, nas
ciências, no esporte, enfim, nos vários campos da atividade humana,
o negro nos faz sobressair.

Terminaríamos estas palavras com nossa homenagem calorosa à
população negra, transcrevendo o trecho de um poema do mineiro e
afro-brasileiro Adão Ventura: "Deus, quando criou o mundo, / Mandou
que a luz existisse. / Mas minha pele continua negra, / Negra como o
embrião da noite, / Negra como a incompreensão do mundo".

Que esse dolorido lamento do poeta Ventura sirva de lembrete para
reconhecer à população negra tudo aquilo que lhe cabe, e ainda lhe é
negado. Muito obrigado.

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

imprensa, visitantes, telespectadores da TV Assembléia, quero dar
satisfação sobre o encontro nacional da UNALE, realizado em
Manaus. Para quem desconhece, significa União Nacional dos
Legislativos Estaduais e congrega os Deputados Estaduais de todo o
País. Os representantes da Assembléia de Minas fomos eu, o
Presidente desta Casa, os Deputados Alencar da Silveira Júnior, Irani
Barbosa e Cristiano Canêdo. Fui um dos palestrantes.

Tenho em mãos um jornal de Manaus com um artigo cujo título é
"Deputados Querem o Direito de Legislar". E há uma foto nossa
compondo a Mesa, com o nosso Presidente, o companheiro Picarelli.
E há também uma foto mostrando a palestra que fizemos, contando
com o apoio da competente assessoria técnica desta Casa, a qual fez
um trabalho sobre as prerrogativas dos Deputados Estaduais, desde a
primeira Constituição até a última, a de 1988, mostrando como
perdemos o poder de legislar.

E isso ocorreu no exato momento em que esta Casa passou por
uma reflexão, quando a opinião pública questionou os valores
atribuídos a nós, parlamentares, parte deles quanto a salários, parte
quanto ao exercício do mandato. Naquele encontro, senti a grande
oportunidade de discutir esse tema com franqueza, clareza e, acima
de tudo, transparência.
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Foi pensando assim que, como representante na (JNALE,

levantei a bandeira de que o Poder Legislativo Estadual deste País, as
Assembléias Legislativas Estaduais não podem ficar reféns do
Congresso Nacional, do Executivo Federal, que legislam e tomam o
nosso direito, aquilo que é mais sagrado para nós, que é fazer as leis
e fiscalizar o Executivo.

Volto a esta tribuna para discutir a questão da competência
legislativa das Assembléias Estaduais. Esse tema tem sido recorrente
para mim nesta Casa, mas, enquanto tiver espaço para defender essa
proposta, estarei aqui para chamar a atenção, em particular, de todos
os meus colegas Deputados e, de forma geral, de toda a sociedade
mineira e brasileira.

Entre os dias 18 e 20 de abril, em Manaus, no Amazonas,
participamos da VI Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais,
promovida pela União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -,
da qual era Diretor Regional Sudeste. Fomos acompanhados por uma
comitiva de Minas Gerais, dirigida pelo Presidente Antônio Júlio e
formada por mim e pelos Deputados Irani Barbosa, Alencar da Silveira
e Cristiano Cânedo. Durante a conferência, fomos eleito 20-Tesoureiro
da entidade.

Tivemos a honra e a felicidade de ser um dos palestrantes da 6'
Conferência da UNALE, quando provocamos um caloroso debate
sobre a ampliação do poder de legislar dos Deputados Estaduais, que
ocupou toda a manhã do dia 19 de abril. A discussão foi tão profícua,
que obrigou a Mesa da conferência a alterar a programação do
evento, transferindo a outra palestra do especialista em
"telemarketing" de propagandas políticas Fernando Lacerda para a
parte da tarde.

Discorri sobre a ampliação do poder de legislar dos Deputados
Estaduais, tendo como base o levantamento das competências
legislativas feito pela Consultoria da Assembléia de Minas. Por meio
desse levantamento, mostramos que as Assembléias podem legislar
em áreas muito delimitadas, geralmente em matérias suplementares
às leis federais ou da administração pública estadual.

Mas nem sempre foi assim. As perdas das competências legislativas
foram acontecendo a cada reforma constitucional, e o ápice delas foi a
Constituição Federal de 1988, que, praticamente, açambarcou as
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principais prerrogativas legislativas dos Estados.

No geral, a competência para elaborar as leis que beneficiam a
população de cada Estado tornou-se privativa da esfera federal -
União ou Congresso Nacional -, numa afronta ao pacto federativo que
dizem existir no Brasil. Mas todos sabemos que, apesar de nosso Pais
ter a uniformidade do idioma - é o português falado do Oiapoque, no
extremo Norte, ao Chuí, no extremo Sul -, não reproduzimos esta
harmonia em muitas questões legais nos Estados brasileiros: por
exemplo, o trânsito, o controle do fluxo de veículos, aqui ou em São
Paulo, não tem o mesmo grau de preocupação que em Rio Branco, no
Estado do Acre.

A falta de competência legislativa acontece em outras áreas vitais
para a sociedade mineira e brasileira. Apenas para citar algumas
dessas perdas, assinalo que o Deputado Estadual não pode legislar,
por exemplo, nas áreas da segurança pública, saúde, energia elétrica
e telecomunicações. Ficamos resolvendo apenas querelas da
administração estadual, e o público não entende que estamos
cerceados pela Constituição Federal, que delegou todos os poderes
para o Congresso Nacional e o Governo da União. Nos Estados, este
poder é, em sua maioria esmagadora, adstrito aos Executivos
Estaduais e Municipais.

Por isso, peço a atenção dos meus colegas Deputados desta
Assembléia Legislativa para aprovarem, por unanimidade, o Projeto
de Resolução que está sendo colocado em votação nesta Casa, já
aprovado em ia votação, que autoriza a UNALE a apresentar emenda
constitucional aos arts. 22, 23 e 24 da Carta Magna, ampliando as
prerrogativas dos Deputados Estaduais. Várias Assembléias
Legislativas já apresentaram esse projeto de resolução, mas, de
acordo com o art. 60 da Constituição Federal, é necessário haver
metade mais um dos Estados para que esses artigos sejam alterados.

Contamos, portanto, com a colaboração de todos os pares desta
Casa para que consigamos reverter essa situação, que nos deixa de
mãos amarradas diante dos problemas que nossa sociedade vive, na
dependência de ações contra a burocracia ou a má-vontade de
Brasília.

Repetirei aquilo que já disse várias vezes: como ex-Vereador por
Belo Horizonte - fui Vereador por quatro mandatos consecutivos,
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foram 16 anos -, pela experiência que tive, posso afiançar aos
meus colegas Deputados Estaduais que os Vereadores por Belo
Horizonte, hoje, têm muito mais poder legiferante do que nós,
Deputados Estaduais.

E por isso que fazemos essa reflexão a respeito do verdadeiro papel
dos Deputados Estaduais. Portanto, hoje, à semelhança de muitos
colegas aqui, partícipes de uma política que também olha para o
interior do Estado, já que não temos o voto distrital, grosso modo,
defendemos aqui 853 municípios. Posso dizer, no contato que tenho
com Prefeitos e Vereadores do interior, que nós, Deputados
Estaduais, somos, na verdade, despachantes de alto luxo. O que
fazemos é intermediar o diálogo entre as Prefeituras e as
comunidades, especialmente do interior do Estado, com os órgãos
constituídos do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

Portanto, este é o momento exato para a Assembléia de Minas estar
na vanguarda dessa discussão: a que se presta um Deputado
Estadual? Quais são nossas prerrogativas? Qual é o nosso efetivo
poder? O que faz um Deputado Estadual? E essa a discussão que
pretendemos ter com a sociedade mineira. Neste momento, em nome
da transparência e de tudo aquilo que aconteceu com a Assembléia
de Minas, temos a obrigação de refletir sobre esse grave e
importantíssimo problema, que, infelizmente, parte da imprensa não
discutiu, que é, efetivamente, o poder desta Assembléia Legislativa.

E desta forma que, junto à UNALE, como representante desta Casa,
estamos discutindo essa questão. Consideramos que os Deputados,
ao aprovarem o nosso projeto de resolução em primeiro turno,
também absorveram a nossa idéia de que está na hora de avocarmos
para o Poder Legislativo Estadual competências que nos façam
efetivamente legisladores estaduais e possamos enfrentar, junto à
população que aqui representamos, os mais graves e complexos
problemas que existem em cada cidade.

A sociedade mineira precisa saber da limitação deste Poder, das
dificuldades que temos em exercer o nosso papel de fazer o grande
trabalho que é legislar, produzir leis. Sou autor, na Casa, de mais de
40 projetos, muitos deles importantíssimos para a coletividade
mineira, mas, a todo o momento, esbarramos nos vícios de iniciativa,
nas dificuldades constitucionais e legais. Portanto, temos a obrigação
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de mudar esse estado de coisas.

Acho que foi a opinião pública que efetivamente provocou esse
debate, quando discutiu a questão das nossas verbas de salários.
Queremos discutir esse item com a sociedade mineira - o efetivo e o
nosso valor.

Parabéns, Deputados, por termos aprovado esse projeto que
delegará à UNALE a competência para, junto ao Congresso Nacional,
apresentar emenda para modificar e ampliara nosso poder de legislar.
Estarei na UNALE, em nome da Assembléia Legislativa de Minas, o
tempo todo, trabalhando para aumentar o nosso poder legiferante.
Portanto, em nome da Assembléia e do povo mineiro, temos que
discutir e, acima de tudo, vencer essa batalha.

Procuramos o Presidente do Congresso Nacional, o Deputado
Federal Aécio Neves, que se sensibilizou e está conosco nessa luta.
Temos todas as condições de ampliar o nosso poder. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Marfins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto

à tribuna para cumprir o meu compromisso com o povo de Minas e
denunciar, mais uma vez, ações absolutamente lesivas deste
Governador que tanto mal tem feito a Minas. O Governador Itamar
Franco tem prejudicado muito os interesses do povo.

Desta vez, refiro-me ao grande esforço coletivo da Assembléia
Legislativa, quando, no final de 2000, sob a liderança do Deputado
Paulo Piau, todos nós, passando por cima de questões partidárias,
numa demonstração de grandeza e desprendimento, aprovamos a
Proposta de Emenda à Constituição n° 47, que modificava os artigos
161 e 199 da Constituição, procurando assegurar recursos para a
UEMG e a UNIMONTES.

Foram assegurados a essas duas universidades recursos da ordem
de 2% do orçamento do Estado, para que pudessem assegurar não
apenas a sua continuidade com qualidade de ensino, mas também a
ampliação da sua presença em todo o Estado, particularmente a partir
de emenda proposta, na época, pelo Deputado Márcio Kangussu. Ele
quis determinar que parte desses conjuntos fossem para a
implantação e ampliação das atividades dessas universidades nas
zonas mais pobres de Minas, nas regiões do Vale do Jequitinhonha e
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do Mucuri.

Aprovamos essa proposta de emenda à Constituição em dezembro
de 2000. Baseados nisso, colocamos, no orçamento do Estado para
2001, por iniciativa da Assembléia Legislativa, recursos para
assegurar o repasse das verbas por parte do Governo do Estado a
essas duas universidades, acreditando que o Governador iria respeitar
uma manifestação soberana da Assembléia Legislativa, do conjunto
dos Deputados, uma vez que modificamos a Constituição e
asseguramos esses recursos para a UEMG e a UNIMONTES.

No primeiro momento, o Governador teve a coragem de vetar essa
proposta, que assegurava recursos da ordem de R$180.000.000,00
para as duas universidades.

Voltando a matéria a esta Casa, conseguimos, também numa
demonstração de força, de independência e de grandeza de todas as
bancadas, por uma imensa maioria dos votos, derrubar o veto do
Governador Itamar Franco. Não satisfeito em prejudicar as
universidades, o Governador não repassou um tostão sequer dos
recursos previstos.

Mais do que isso, em 2002, os recursos que estão previstos também
não são repassados. Como se isso não bastasse, o Governador foi
mais longe, para mostrar sua determinação de desrespeitar os
interesses do povo de Minas, sobretudo da nossa juventude, que
precisa de universidades para se formar, para viabilizar seu sonho de
ascensão social. No Brasil, todos os estudos mostram, com muita
clareza, que não existe outro caminho para a possibilidade de
ascensão social das pessoas que não nasceram em berço de ouro a
não ser o caminho do estudo, da escolaridade, da formação
acadêmica. Nossa juventude precisa de universidades, sobretudo
públicas, gratuitas e de boa qualidade.

Mas, dando continuidade ao seu desrespeito pelos interesses do
povo de Minas Gerais, o Governador Itamar Franco teve a coragem e
o desplante de entrar com uma ADIN junto ao Supremo Tribunal
Federal, para impedir que esses recursos fossem assegurados às
duas universidades estaduais. Infelizmente, há poucos dias, o
Governo do Estado ganhou a liminar dessa ADIN. Neste momento,
antes do julgamento do mérito, a UEMG e a UNIMONTES estão sem
perspectiva de se viabilizarem como instituições de ensino de alto
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nível, com potencialidade efetiva de ajudar a juventude pobre do
nosso Estado.

Mais do que isso, como se não bastasse, na ADIN, o Governador
teve a coragem de alegar uma série de inverdades, uma série de
mentiras para convencer a mais alta corte de justiça deste País a
acatar seus argumentos. Vou ler textualmente o que foi reproduzido
no jornal "Hoje em Dia" do dia 11 de maio: "O Governo de Minas
argumentou na ADIN que já destina recursos para a
operacionalização e manutenção das atividades das duas instituições
de ensino. 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 1/12 do total a ser
destinado durante o exercício. Por outro lado, o Governo mineiro
argumentou ainda que 7% da verba anual são destinados à criação e
à implantação, pela UEMG e pela UNIMONTES, de cursos superiores
nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, regiões que estão dentro das
áreas de atuação das duas universidades."

Para convencer aqueles que julgariam essa ação, o Governo do
Estado usou do artifício da mentira, manipulou as informações. Isto
era o que constava da emenda à Constituição, aprovada nesta Casa.
Aqui, sim, constava a exigência do repasse de 2% de recursos às
duas universidades. Nessa emenda, constava que havia a
necessidade de repasse específico e que parte desses recursos
seriam destinados aos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. No
entanto, foram usados como argumentos para convencer nossa
Suprema Corte a conceder liminar à sua ADIN. Infelizmente, hoje o
Governo do Estado comemora esta vitória. Sr. Governador, não há
nada a comemorar. A derrota do povo não deve ser comemorada. Se
a vitória do Governo representa a derrota do povo, da nossa
juventude, esse é o preço que temos que pagar pela incompetência
administrativa desse Governo, que, neste momento, não tem recursos
nem para saldar a folha de pagamento dos funcionários públicos.
Estamos vendo, pela imprensa, alguns auxiliares, de 58 e 6°
categorias, antecipando as dificuldades do Governo de Minas para
saldar a folha de pagamento dos funcionários, tentando achar um
bode expiatório, tentando jogar a responsabilidade para outros
agentes, para o Governo Federal, para os funcionários, devido à sua
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incompetência. Apesar de ter recebido um reforço de caixa de mais
de R$200.000.000,00 por mês, provenientes não do seu esforço, mas
do aumento das tarifas de energia elétrica, dos combustíveis e das
telecomunicações, que, por ICMS, representou, para os cofres do
Estado, acréscimo de mais de R$200.000.000,00 por mês,
aumentando a receita do Estado, que era de R$500.000.000,00, rio
final do período Eduardo Azeredo, para R$800.000.000,00, neste
momento. Apesar disso, o Governo Itamar Franco, pelo seu descaso,
omissão, incompetência, pelo seu desinteresse, quebrou os cofres do
Estado e não pôde repassar esses recursos. Essa a razão verdadeira
de o Governador ter a coragem de entrar com ADIN, que é uma ação
contra o povo de Minas.

Governador, a sua vitória é uma vitória de Pirro, porque é uma
vitória contra os interesses do povo. V. Exa. está derrotando a
juventude de Minas; V. Exa. está inviabilizando a continuidade da
existência da UNIMONTES e da UEMG. V. Exa., mais uma vez, está
muito equivocado, continua pisando, maltratando, desprezando o
povo, a sua juventude pobre, que precisa dessas universidades para
ter a perspectiva de estudar em universidade pública de qualidade,
sem gastar um dinheiro que ela não tem.

Governador Itamar Franco, mais uma vez, V. Exa. revelou a sua
verdadeira face; face desrespeitosa, ditatorial, de descaso, de
desinteresse pelos verdadeiros interesses de Minas. Desrespeitou
esta Assembléia, desrespeitou o conjunto dos Deputados,
desrespeitou todos nós que votamos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição ri 0 47, que modificou a Constituição do Estado,
que assegurou recursos para a UEMG, para a UNIMONTES. Depois
V. Exa. vetou o aporte de recursos que colocamos no orçamento de
2001 e ignorou que esta Assembléia, de uma maneira inequívoca,
tenha derrubado o seu veto e determinado que pagasse esses
recursos.

Termino a minha fala, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com um apelo
e uma palavra de convocação. Se não houver uma grande
mobilização dos estudantes da UEMG e da UNIMONTES, da
população dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e de todas as
regiões onde estão presentes, hoje, a UEMG e a UNIMONTES, não
conseguiremos um estudo de qualidade. E preciso um esforço
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suprapartidário de todos nós, em que se mostre grandeza,
desprendimento e a independência e soberania desta Casa e da
população de Minas. Devemos dizer em altos brados, com firmeza, a
esse Governador que nos desrespeita, ofende e nos humilha:
Governador, basta de desmandos, repudiamos essa vitória provisória
da ADIN, porque sua vitória, Governador, representa a derrota da
juventude de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 87/2002, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que alteram o art. 137 da Constituição do Estado. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo
PL: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado Cabo
Morais; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -
Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério
Correia; suplente - Deputado Edson Rezende; pelo PSB: efetivo -
Deputada Elaine Matozinhos; suplente - Deputado João Leite.
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 da Presidência n° 9, o Requerimento n°
3.345/2002, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na ga Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
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3.295/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, e 3.297/2002, dos
Deputados Chico Rafael e outros (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau,

solicitando que o Projeto de Lei Complementar n° 49/2001 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Assuntos Municipais perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.058/2000. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.062/2000. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI das Carvoarias, apoiado

pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, solicitando a
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 2.947/2001, da Comissão de Meio Ambiente, em
que solicita ao Presidente da FEAM informações sobre o processo de
licenciamento de exploração de lavra de minério de ferro na Serra da
Piedade, concedido à Brumafer Mineração Ltda. 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°
2.94712001 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.047/2001, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita ao Secretário da Administração
informações sobre o andamento dos processos de readmissão, nos
•termos da Lei n° 10.961, de 14/12/92. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
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apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1 Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, o Requerimento n° 3.047/2001 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n°3.074/2002, da Deputada Bbs Brandão, solicitando
ao Poder Executivo que se manifeste quanto ao não-envio a esta
Casa de demonstrativo das obras paralisadas no Estado, identificando
o estágio das obras, bem como a data e o motivo da paralisação. 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° 3.102/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
em que solicita ao Presidente do IPSEMG o levantamento completo
sobre os convénios para fins previdenciários mantidos entre aquele
órgão e os municípios mineiros. 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° 3.220/2002, do Deputado Hely Tarqüínio,
solicitando ao Secretário da Segurança Pública informações sobre o
número de inscrições para o exame de direção e o número de
candidatos aprovados pelo DETRAN nos últimos 12 meses. 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° 3.220/2002 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1°, transferi-ia ao Deputado Rogério Correia. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra,
o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
requeri esse tempo de liderança, para fazer um alerta sobre matéria
veiculada na imprensa, mais notadamente no jornal 'Hoje em Dia",
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sobre solicitação que seria feita ao Governador do Estado pela
Federação da Associação de Pais e Alunos, no sentido de que o
Governador concedesse férias aos professores da rede pública no
mês de junho, ou seja, antecipasse as férias escolares.

Os professores e os estudantes teriam férias no mês de junho e
trabalhariam no mês de julho. Essa proposta, que pode parecer
maluca, é mais do que isso, é maldosa. Faço um alerta aos
professores, ao sindicato e aos próprios estudantes com relação à
maldade dessa proposta. Provavelmente, essa Federação está agindo
dessa forma por solicitação do próprio Governador do Estado, que
pretende colocar nos trilhos uma manobra antigreve, procurando
esvaziar o movimento dos professores, que é mais do que justo.

O seu raciocínio é muito simples, embora muito maléfico e diabólico.
Se essas férias forem antecipadas para junho, os professores
passarão a dar aula no mês de julho e poderiam continuar o seu
movimento grevista. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que
nenhum agente político pode conceder benefícios aos seus servidores
180 dias antes do término do mandato. Se o término do mandato será
no dia 31 de dezembro, já que a posse será no dia 1° de janeiro, os
reajustes, os planos de carreiras e os benefícios só poderão ser
concedidos até o dia 30 de junho. Depois dessa data, de acordo com
a Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderia haver reajuste salarial,
implantação de planos de carreira e qualquer outro benefício aos
servidores públicos estaduais e federais, devido às eleições para
Presidente da República e para Governador do Estado. O Governador
esvaziaria a greve dos professores, concedendo as férias agora, e,
depois, lavaria as mãos, dizendo que, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, não poderia conceder aumento. A partir de
agora, poderia elaborar o plano de carreira, mas, para evitar isso,
simplesmente atenderia à solicitação da Federação, que, na verdade,
está fazendo isso a pedido do próprio Governador. Faço essa
denúncia porque se trata de um verdadeiro atentado ao direito de
greve. O Governador tem de negociar com os professores que estão
em greve e com o sindicato. O plano de carreira, na verdade, foi uma
propositura do Governo, uma promessa e um compromisso feito não
apenas em sua campanha eleitoral, mas também na última greve que
os professores realizaram, já no Governo Itamar, no ano 2001. De lá
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para cá, o Governo simplesmente engavetou uma proposta de
plano de carreira elaborada pelo sindicato e pela Secretaria da
Educação e, de lá, ela não saiu mais. Esse plano de carreira seria
necessário até para corrigir o reajuste diferenciado que esse próprio
Governo concedeu, achatando-se a carreira e possibilitando um
aumento maior para quem estava no início e quase nenhum para
quem estava no final da carreira. Essa atitude acabou com a carreira
dos professores. A única forma de se fazer justiça seria o
estabelecimento de um plano de carreira que institua o piso salarial
para a categoria. Os professores entraram novamente em greve,
reivindicando um plano de carreira que já havia sido prometido na
greve passada. O Governo agora procura inventar essa manobra,
solicitando que a Federação peça ao Governo que as férias sejam em
junho. O papel da Federação é muito infeliz, porque prejudicará os
estudantes e os professores. A Federação é da Associação de Pais e
Mestres, mas está prejudicando também os pais, porque as férias
seriam no mês de junho, sem nenhuma programação, e prejudicando
os alunos, porque ninguém esperava ter férias agora, apenas para
atender a uma solicitação do Governo.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para fazer uma denúncia dessa
jogada, ou seja, dessa trama diabólica para tentar esvaziar o
movimento justo dos professores da rede pública do Estado.

Quero solidarizar-me com o sindicato, com os professores, e dizer
que, caso o Governo venha a colocar nos trilhos essa manobra,
estaremos aqui não apenas denunciando, mas fazendo tudo para que
não surta efeito. Já apresentei o plano de carreira do professorado,
exatamente para tentar evitar manobra desse tipo. Se o Governo não
negociar com o sindicato um plano de carreira e não o enviar para cá,
desde já solicito ao Presidente desta Casa que fique atento para que,
em tempo hábil, votemos um plano de carreira para os professores
nesta Assembléia Legislativa. Essa é uma dívida que passou a ser
não apenas do Governo do Estado, mas também desta Casa, uma
vez que demos ao Governador, no passado, uma delegação, através
de lei, para que implementasse o plano de carreira sem precisar,
sequer, naquela época, até dezembro de 2001, enviá-lo à Assembléia
Legislativa. Ele poderia simplesmente negociar com o sindicato e
aplicar. Não o fez. Portanto, qualquer plano de carreira, incluindo o do
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magistério, tem de passar pela Assembléia Legislativa.

O plano que apresentei já está em fase avançada, pronto para ir a
votação no l o turno. Só não o colocamos em votação ainda porque
estamos esperando que o Governo se sensibilize, negocie com o
sindicato e remeta o plano para a Assembléia Legislativa. Se isso não
for feito, se, em vez disso, fizer a manobra de antecipar férias ou
outras manobras que já estão sendo anunciadas, certamente teremos
de contra-atacar com a aprovação de um plano de carreira aqui na
Assembléia Legislativa.

Então, Sr. Presidente, uso da tribuna hoje, em primeiro lugar, para
fazer um alerta aos professores e ao sindicato; em segundo lugar,
para apresentar a proposta de que aprovemos um plano de carreira
nesta Casa, de preferência enviado pelo Governo, mas se não o for,
que seja ele de autoria da Assembléia Legislativa e que derrubemos o
veto do Governador para que tenha validade, o que seria outra
hipótese e um caminho; em terceiro lugar, para denunciar essa
manobra que está sendo feita.

Gostaria ainda de aproveitar o ensejo, para rebater as críticas do
Deputado João Leite à Prefeitura de Belo Horizonte, críticas essas
que não são justas. Não se pode dizer que a Prefeitura de Belo
Horizonte é responsável pela crise de segurança na cidade. O
problema de segurança pública é nacional. A Prefeitura tem buscado
ajudar na solução desse problema, embora as suas ações sejam
sempre para minimizar o problema, que é estrutural, de violência e de
segurança pública. O Deputado João Leite faz as críticas como se
fosse um problema unicamente de Belo Horizonte. Não é verdade.
Isso tem de ser contextualizado no problema geral que o País vive.

O Deputado também faz crítica à escola plural. Não é verdade que o
problema da educação pública seja o método da escola plural. O
problema da escola pública é também nacional. O Governo Federal
não investe nem um centavo, mesmo no ensino fundamental. O que
vem do Governo Federal vem da quota salário-educação. Portanto,
nada sai do orçamento geral da União para ajudar na resolução dos
problemas educacionais.

Enfim, em relação às críticas que o Deputado João Leite faz,
proponho fazer com ele um debate, porque esses problemas existem
não apenas no Município de Belo Horizonte, mas em qualquer
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município brasileiro. Podemos atestar isso que ocorre devido a um
modelo excludente, o chamado modelo neoliberal, conservador, que
está sendo imposto ao povo brasileiro e que será fruto de debate
nacional. As criticas são bem-vindas. A Prefeitura tem de recebê-las.
Se forem justas, corrigir, mas não podem ser simplesmente críticas à
Prefeitura de Belo Horizonte, esquecendo-se de um problema
nacional sobre o qual, aliás, o Deputado João Leite não diz uma
palavra: a falta de incentivo e de apoio do Governo Federal.

Não fosse o Deputado João Leite, mas um Deputado tucano,
poderia até dizer que, talvez, faça parte do efeito Lula. E só o Lula
começar a subir nas pesquisas que começam a atacar o PT e as
administrações petistas. Como vem do Deputado João Leite, que
prezo muito, sei que foi apenas um equívoco e estou disposto a fazer
com ele um debate de alto nível sobre os reais problemas não apenas
de Belo Horizonte, mas também do País. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
16, 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 170a REUNIÃO ESPECIAL, EM 7/5/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Gil
Pereira - Palavras do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond - Exibição
de vídeo - Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús

- Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
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Leite - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Piau - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Luiz Menezes, 20-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.
Antônio Salustiano Machado, Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia, representando o Governador do Estado, Dr. Itamar
Franco; José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES;
Angelo Osvaldo, Secretário de Estado da Cultura; General Carlos
Patrício, Secretário de Estado da Saúde; Vereadora Fátima Pereira
Macedo, representando a Câmara Municipal de Montes Claros; e o
Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Senhoras e senhores, registramos a presença dos Srs.

Manoel Conegundes, Secretário Adjunto dos Direitos Humanos;
Carlos Pereira, ex-Deputado constituinte; Deputado Antônio Andrade,
Líder do Governo Itamar Franco; Ciríaco Serpa de Menezes,
Superintendente da CODEVASF; Ramon Fonseca, Presidente da
União Estadual dos Estudantes; Paulo César Gonçalves de Almeida,
Vice-Reitor da UNIMONTES, em nome dos quais agradecemos as
demais pessoas que nos honram com sua presença.

Destinação da Reunião
O Sr. Locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - pelo
transcurso de seu 401 aniversário de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,

interpretado pelo Coral da UNIMONTES, sob a regência de Waldir
Pereira da Silva.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Antônio Salustiano Machado; Exmo. Sr. José Geraldo de

Freitas Drurnond, Reitor da UNIMONTES; Exmo. Sr. Angelo Osvaldo,
Exmo. Sr. Carlos Patrício, Exma. Sra. Vereadora Fátima Pereira
Macedo, Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, Prof. Paulo César
Gonçalves de Almeida, Vice-Reitor da UNIMONTES, senhores Pró-
Reitores, Diretores, professores e funcionários da UNIMONTES,
representantes dos ex-alunos, caros convidados, Deputados,
senhoras e senhores, ao abrir esta reunião especial em homenagem à
UNIMONTES pelo transcurso dos 40 anos de sua fundação, esta
Presidência, acolhendo requerimento do nobre Deputado Gil Pereira,
Vice-Líder do Governo na Assembléia de Minas, deseja manifestar a
satisfação e o orgulho com que todos nós, Deputados mineiros,
participamos desta comemoração.

De fato, o requerimento recebeu, de imediato, expressiva adesão
dos parlamentares desta Assembléia. Essa é a melhor prova do
reconhecimento que o Legislativo mineiro atribui à iniciativa pioneira
de 1962, que instituiu, em Montes Claros, a então Fundação Norte-
Mineira de Ensino Superior.

Em 1969, a implantação da Faculdade de Medicina do Norte de
Minas já era modelo para a implantação do crédito educativo no
Brasil, ao adotar o sistema de concessão de bolsas de estudo a serem
pagas pelos próprios acadêmicos depois de formados.

Esse espírito pioneiro tornou-se referência de qualidade da
UNIMONTES, que criou, recentemente, os cursos superiores de
formação de professores de P a 4' séries, demonstrando sua
preocupação com a capacitação do magistério para o ensino
fundamental.

E, nesses 40 anos, a UNIMONTES, a partir de seu "campus"
universitário em Montes Claros, que homenageia em seu nome o
genial Darcy Ribeiro, tornou-se verdadeira universidade de integração
regional. São 34 núcleos espalhados por diversas regiões mineiras,
destacando-se os sediados em Almenara, Janaúba, Januária,
Pirapora e o "campus" que ora se instala em Salinas.

Se considerarmos que Minas Gerais ocupa o segundo lugar no
Brasil com relação ao número de cursos superiores, após São Paulo,
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a importância da UNIMONTES adquire relevo social e educacional
ainda mais expressivo. Isso porque, das 16 universidades mineiras, 13
encontram-se instaladas nas regiões Centro, Sul, Mata e Triângulo.

Já as regiões Norte, Noroeste e os vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, que representam 43% da área total do Estado e acolhem
2.700.000 habitantes em seus 155 municípios, contam apenas com
uma universidade - exatamente a UNIMONTES.

Esse dado somente traduz o gigantesco esforço que a UNIMONTES
realiza em favor da interiorização do ensino superior público em Minas
Gerais. E aponta, sobretudo, para a necessidade do aporte de novos
recursos para esse exemplar trabalho de promoção da educação
superior, que alcança quase 300 municípios mineiros.

Além do ensino, a UNIMONTES se faz presente nas pesquisas e
nos programas de extensão que envolvem as comunidades onde
atua. Destaca-se, também, na área de saúde pública, por intermédio
do Hospital Universitário Clemente de Faria, que, associado à
Policlínica Dr. Hermes de Paula, foi reconhecido pelo UNICEF e pelo
Ministério da Saúde como "hospital amigo da criança".

Ao longo desta solenidade tomaremos conhecimento de outros
tantos e importantes aspectos das atividades educacionais e
comunitárias desenvolvidas pela UNIMONTES, com seus mais de 11
mil alunos, seu intercâmbio com outras instituições de ensino superior,
sua cooperação com universidades de outros Estados e, ainda, sua
participação em programas e projetos de âmbito internacional.
Mas quis esta Presidência, com estas palavras, afirmar o

compromisso da Assembléia Legislativa com o futuro da
UNIMONTES. Seu reconhecido êxito deve merecer dos poderes
públicos atenção cada vez maior, pois é a educação - desde o nível
fundamental até o nível superior e o de especialização - o grande
instrumento de transformação da sociedade brasileira.

Para a construção de um país mais solidário e mais justo, temos
certeza de que a UNIMONTES servirá de modelo e referência. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Gil Pereira
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Exmo. Sr. Secretário Antônio

Salustiano Machado, Magnífico Reitor José Geraldo de Freitas
Drumond, Exmo. Sr. Secretário Angelo Oswaldo, Exmo. Sr. Secretário
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Gal. Carlos Patrício, Exma. Sra. Vereadora Fátima Pereira Macedo,
Sras. e Srs. Deputados, caríssimos Pró-Reitores, Vice-Reitor Paulo
César Gonçalves de Almeida, professores, servidores técnico-
administrativos, alunos da nossa UNIMONTES, imprensa, notável
coral que abrilhanta o nosso evento, meus amigos, minhas amigas,
minhas senhoras, meus senhores: Nos últimos 40 anos o mundo
passou por muitas transformações, advindas, principalmente, do
avanço tecnológico. Ao longo desse período, muita coisa mudou no
Norte de Minas. Com os incentivos fiscais da extinta SUDENE, hoje
ADENE, a região recebeu diversas indústrias, e expressivos projetos
agropecuários foram implantados. Veio a estrada asfaltada para Belo
Horizonte, o Projeto Jaíba, de irrigação e a ligação com a Rio-Bahia,
porém, nenhuma outra conquista foi tão importante para o setentrião
mineiro como a implantação dos cursos superiores.

Graças ao ensino superior, o Norte de Minas deixou de ser apenas a
terra da seca e do esquecimento, caminhando firme em direção ao
progresso e à melhoria da qualidade de vida do seu povo. A região se
desenvolve graças à efetiva presença e à inegável e inestimável
participação e contribuição da UNIMONTES, que se destaca, hoje,
como uma das melhores universidades do nosso Estado e do País.

A história do Norte de Minas começou a ser modificada no dia
24/5/62, portanto, há 40 anos. Era, então, sancionada pelo
Governador Magalhães Pinto a Lei n° 2.615, de autoria do então
Deputado Cícero Dumont, criando a Fundação Universidade Norte
Mineira.

O funcionamento dos cursos superiores foi resultante de lutas e
desafios superados por abnegadas e valorosas pessoas, num período
em que tudo parecia difícil. Sonharam o sonho que parecia
impossível, mas foram, em tudo e em todos os momentos,
incansáveis e perseverantes, acreditando estar no saber a maior de
todas as conquistas da humanidade.

Esses desbravadores do conhecimento do Norte de Minas foram
vários, e citá-los não seria possível, mas os homenagearia nas
pessoas dos Drs. João Valle Maurício - primeiro Reitor da
Universidade do Norte de Minas -, João Luiz de Almeida, Hermes de
Paula e Mário Ribeiro da Silveira, que, mesmo já não estando
presentes entre nós, se tornaram cidadãos de primeira grandeza,
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eternizados na construção da utopia realizada: a redenção do
Norte de Minas por meio da educação e da possibilidade de socializar
conhecimento e oportunidades - a única forma de redimir, dignificar e
livrar o ser humano de suas amarras rumo à transcendência e à sua
completude.

Como forma de homenagear todos aqueles que ainda permanecem
entre nós e que lutaram heroicamente pela implantação dos cursos
superiores na região, permitam-me destacar o Dr. Luiz de Paula
Ferreira.

Os primeiros cursos em funcionamento na região foram os de
Letras, Pedagogia, História e Geografia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, cujas atividades se iniciaram em agosto de 1963.
Em maio de 1965, foi criada a Faculdade de Direito do Norte de
Minas. Em 1969, surgiu a Faculdade de Medicina. Em 1972, foram
criados os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas, na Faculdade de Administração e Finanças. Viria ainda,
em 1986, a Faculdade de Educação Artística.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21/9/89,
transformou a antiga Fundação Norte-Mineira de Ensino na
Universidade Estadual de Montes Claros, a atual UNIMONTES, com
os constituintes mineiros atendendo a antigo, justo e legítimo clamor
da população da nossa região.

A UNIMONTES foi oficialmente instalada pelo Decreto n° 30.971, de
9/3/90, mas só viria a ganhar autonomia didático-pedagógica com o
seu reconhecimento federal, formalizado pela Portaria n° 1.116,
assinada pelo então Ministro da Educação, Murílio de Avelar Hingel,
em julho de 1994, por delegação de competência do então Presidente
Itamar Franco. Nesse ano, a comunidade universitária conquistava,
também, a tão sonhada gratuidade do ensino superior, resultante de
uma luta que durou muitos anos.

Ainda em julho de 1994, através da Lei n° 11.517, assinada pelo ex-
governador Hélio Garcia, a UNIMONTES tem alterada a sua
organização administrativa e acadêmica, com as antigas faculdades
sendo substituídas por centros de conhecimento.

A partir da sua autonomia didático-pedagógica, a UNIMONTES,
liderada pelo seu Magnífico Reitor José Geraldo de Freitas Drumond,
iniciou arrojado projeto de expansão das suas ações em todo o Norte
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de Minas, melhorando, também, os trabalhos nas áreas de
pesquisa e extensão, além da melhoria da estrutura e da prestação de
serviços. O número de vagas foi aumentado. Foram criados outros
cursos, sendo implantados também os "campi" fora de Montes Claros.
A UNIMONTES totaliza hoje mais de 13 mil alunos, oferecendo cursos
de graduação e de pós-graduação, cursos emergenciais, seqüenciais,
de plenificação e cursos técnico-profissionalizantes. A instituição conta
com seis "campi": Montes Claros, Januária, Janaúba, Pirapora,
Almenara e Salinas. Na verdade, a Universidade está presente em
mais de 300 municípios das regiões Norte, Nordeste e Noroeste de
Minas e nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Urucuia,
promovendo os cursos de formação de professores das primeiras
séries do ensino fundamental. Marca do pioneirismo e da competência
da UNIMONTES, esses cursos, viabilizados a partir de parcerias com
as Prefeituras, vêm provocando verdadeira revolução nos pequenos
municípios, elevando a qualidade da educação básica.

Atualmente, a UNIMONTES conta, aproximadamente, 1.800
servidores, entre professores e funcionários técnico-administrativos.
Sua estrutura já atinge cerca de 50.000m 2 de área construída. As
instalações da Universidade estão sendo ampliadas, com novos
laboratórios, salas de aulas, complexos esportivos e outras melhorias,
voltadas para o incremento das atividades do ensino, pesquisa e
extensão.

A Universidade preenche, por ano, cerca de 1.650 vagas em 23
cursos de graduação regulares. Até hoje foram formados quase 16 mil
profissionais. São médicos, advogados, professores em diversas
áreas, administradores, contadores, sociólogos, dentistas,
economistas e outros profissionais que estão brilhando em suas
carreiras nos municípios norte-mineiros, em Minas e no País,
reconhecidos e admirados pela competência e seriedade.

Além da qualidade comprovada na formação de recursos humanos,
a UNIMONTES se destaca como grande prestadora de serviços à
comunidade. A atuação da Universidade já extrapola as fronteiras do
Brasil.

Atuando no Programa Alfabetização Solidária, a Universidade norte-
mineira está ajudando no extraordinário programa de reconstrução do
Timor Leste, depois do bom desempenho constatado na coordenação
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e execução do Programa em 27 municípios de 7 Estados
brasileiros. Apenas seis universidades brasileiras foram selecionadas
para participar no programa.

A população norte-mineira é diretamente beneficiada com os
serviços da UNIMONTES, principalmente na área de saúde. O
Hospital Universitário Clemente de Faria é referência regional e vem
se destacando na atenção humanizada aos usuários. Foi classificado
no ano de 2001, em avaliação junto aos usuários, como o melhor
hospital público do Norte de Minas e um dos melhores de Minas
Gerais.

Através do empenho e dedicação do Diretor-Geral, Prof. Geraldo
Edson Souza Guerra, e de sua equipe multiprofissional, teve a
qualidade da assistência prestada reconhecida com os títulos Amigo
da Criança e Maternidade Segura, concedidos por organismos
internacionais, a saber, o Fundo das Nações Unidas para a Infância -
UNICEF -, a Organização Panamericana de Saúde - OPAS - e o
Ministério da Saúde.

Na área de cultura e artes, a UNIMONTES desenvolve projetos de
apoio, promoção e incentivo aos grupos que divulgam as tradições da
nossa cultura regional, entre os quais se destaca o Banzé,
reconhecido internacionalmente. Na valorização das nossas
manifestações culturais, reforça-se a identidade de uma região rica
em sua diversidade cultural.

Deve-se destacar ainda o papel relevante das áreas de pesquisa,
ensino e prestação de serviços para a promoção das mudanças
estruturais ocorridas no contexto regional. A Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG - tem sido parceira efetiva, e as
pesquisas voltadas para a nossa realidade vêm contribuindo para
novas leituras e concepções das formas modernas de superar
desafios, integrando-se à modernidade.

Sem dúvida, o dinamismo da Universidade tem sido fator de
oxigenação, reorganização e fomento de mudanças estruturais de
grande impacto para o Norte de Minas e demais regiões de Minas
Gerais.

Desde que assumimos o nosso primeiro mandato nesta Casa, temos
participado no empenho para viabilizar e garantir recursos para a
expansão da UNIMONTES, pois temos a convicção de que em cada
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município, por mais distante que seja, a extensão universitária se
faz presente e transforma realidades.

Por isso, possibilitamos recursos que garantiram a instalação e
ampliação do curso de Educação Física, através de equipamentos, do
ginásio coberto e do projeto de iluminação. Obtivemos a liberação de
recursos para a compra de livros e computadores para a biblioteca,
ampliando a capacidade de apoio e atendimento aos alunos. Na área
da saúde, onde a UNIMONTES vem se destacando não apenas como
formadora, mas principalmente como prestadora de serviços de alta
qualidade, nosso empenho junto ao Secretário Carlos Patrício garantiu
recursos para o Hospital Universitário, na sua ampliação e para
completar as instalações da UTI neonatal recém-implantada.

E preciso reconhecer e enaltecer a atuação do Governador Itamar
Franco, que tanto tem prestigiado a nossa Universidade.
Reconhecemos ainda o empenho dos Secretários Murílio Hingel, da
Educação; Carlos Patrício, da Saúde; Dr. José Pedro, da Casa Civil;
Angelo Oswaldo, da Cultura; Salustiano, de Ciência e Tecnologia,
entre outros. São apoios significativos no processo de expansão e
consolidação da Universidade como excelência para Minas Gerais.

Temos recebido, sensibilizados, as solicitações de ilustres colegas
Deputados para que a Universidade estenda a sua atuação às suas
regiões. Ressalto aqui o empenho do Embaixador José Aparecido de
Oliveira para que a UNIMONTES estenda os seus serviços à sua terra
natal, Conceição do Mato Dentro. São indicadores fidedignos da
relevância do papel que a UNJIMONTES desempenha hoje no campo
educacional de Minas Gerais.

A lei da implantação dos cursos superiores no Norte de Minas,
assinada em maio de 1962, estabeleceu que: "A Universidade será
promotora do estudo dos problemas relacionados com o
desenvolvimento econômico, social e cultural do País, especialmente
da região e sua sede, e, na medida de suas possibilidades, prestará
colaboração às entidades públicas e privadas que o solicitarem".

Porém, a UNIMONTES tem extrapolado a sua função inicial. Com
uma administração competente, a Universidade supera dificuldades e
escassez de recursos financeiros e avança no tempo, fortalecendo-se
como o maior projeto de desenvolvimento do Norte de Minas, e que
contribui também para o progresso dos municípios das várias regiões
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do Estado, representando, hoje, um orgulho para Minas Gerais.

Nesta oportunidade, é preciso destacar e reconhecer o valoroso
trabalho dos servidores técnico-administrativos e dos docentes da
UNIMONTES, que, sintonizados plenamente com os anseios da
comunidade e com as diretrizes estabelecidas pela direção superior,
vêm prestando relevantes serviços e colaborando efetiva e
zelosamente para a consolidação de uma Universidade comprometida
com o interesse da população norte-mineira. Sem a valorosa e
competente participação de seus docentes e servidores técnico-
administrativos, a UNIMONTES, com toda certeza, não poderia
comemorar resultados tão positivos. Exatamente porque existe essa
união e integração de esforços, em que pesem às dificuldades e aos
obstáculos, é que a Universidade é respeitada e admirada em todo o
País.

Os alunos merecem, é claro, a nossa homenagem, pois vêm
oferecendo de forma significativa seu apoio no desenvolvimento das
ações de ensino, pesquisa e extensão, viabilizando a consolidação da
Universidade como agente propulsor do desenvolvimento regional.

Ao lado do Magnífico Reitor, na condução da Universidade destaca-
se a equipe de dirigentes e assessores zelosos, eficientes e
competentes, coordenando e supervisionando as ações, os
programas e os projetos, aos quais homenageio, na pessoa do Vice-
Reitor Paulo César Gonçalves de Almeida, defensor intransigente da
causa do ensino superior e da universidade pública.

Indubitavelmente, há que se destacar de forma muito especial o
grande timoneiro dessa fantástica empreitada, o Professor José
Geraldo de Freitas Drumond, educador e cientista extraordinário,
inteligência rara, nome respeitado e requisitado nacional e
internacionalmente, de honestidade e seriedade à toda prova,
liderança inconteste, inspirador e idealizador das ações e dos projetos
que transformaram a UNIMONTES na escola com as dimensões, a
estrutura e a excelência de uma grande e conceituada instituição de
ensino superior.

Orgulhosos estamos todos da UNIMONTES e de seu combativo
corpo de dirigentes, professores, servidores técnico-administrativos e
alunos.

Orgulhosos estamos porque a UNIMONTES é do Norte de Minas e,
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genuinamente pública, vem, há 40 anos, prestando relevantes
serviços ao Estado e ao Pais, merecendo, sim, e incondicionalmente,
o apoio da classe política.

Neste momento, abro exceção ao Deputado Luiz Tadeu Leite e aos
demais colegas que desejam fazer aparte. Não é de praxe, mas como
a nossa Universidade merece e tem tido o apoio de todos, concedo
aparte ao Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Nobre Deputado Gil
Pereira, permita-me quebrar o protocolo, mas quando se trata de
homenagear a UNIMONTES, todos nós, que somos egressos daquela
Casa, temos o ímpeto de assim agir. Então, permita V. Exa. essa
quebra de protocolo.

A UNIMONTES é cara a todos nós. V. Exa. está de parabéns,
porque hoje marcou mais uma de suas grandes atuações nesta Casa,
tendo a iniciativa de homenagear a Universidade pelos seus 40 anos.
Estive fazendo as contas e, desses 40 anos, participo da história da
UNIMONTES desde os últimos 33 anos. Em 1969, iniciei-me naquela
Faculdade de Filosofia como auxiliar administrativo, eufemismo para a
função de porteiro que tinha naquela época. De lá para cá, como
aluno, professor, funcionário da então Fundação Universidade Norte
de Minas, depois Fundação de Ensino Superior do Norte de Minas e
UNIMONTES. Todos aqui estamos participando da história dessa
Universidade, V. Exa., o Deputado Wanderley Ávila, diversos
Deputados que têm assento nesta Casa, minha mulher, médica
formada por aquela Universidade, e somos testemunhas vivas daquilo
que foi, que é e que será a UNIMONTES.

Nos últimos anos, o gesto mais ousado daquela Universidade, a
meu ver, foi sua incursão no vale do Jequitinhonha, instalando, de
forma corajosa, um "campus" em Almenara. Hoje, a UNIMONTES
transcendeu o Norte de Minas, chegando a um dos vales mais pobres
do nosso Brasil, e lá está sendo a chama viva do saber, da esperança,
do ensino superior, da qualificação profissional de estudantes de baixa
condição social, mas de grande altruísmo, de grande vontade de
vencer, e que encontraram na UNIMONTES a pedra angular, a
presença importante na região do Jequitinhonha.

Por essa razão, estamos aqui para aplaudir a UNIMONTES por meio
de seu corpo discente, de seu corpo docente, administrativo,
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representados pelo Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, que
representa o espírito inovador, renovador, altruísta em que a
UNIMONTES se transformou de Montes Claros para o Norte de
Minas, para Minas e para o Brasil. Mais uma vez, parabenizo V. Exa.
pela feliz iniciativa.

O Deputado Gil Pereira - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Concedo aparte ao Deputado Dimas Rodrigues.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Nesta noite, a
UNIMONTES marca a história de Minas ao ser homenageada pelos
seus 40 anos.

A UNIMONTES tem transformado o nosso Norte de Minas. Sempre
defendemos, junto ao nosso Magnífico Reitor, a toda a diretoria e a
todo o corpo docente, a descentralização. E a UNIMONTES tem
levado diversos cursos a cidades do Jequitinhonha e de outras
regiões do Estado.

Queremos dizer do orgulho de ser norte-mineiro e estar ali ao lado
de vocês. Depois da UNIMONTES, o Norte de Minas tem tido um
grande progresso. Esta Assembléia, o nosso Deputado Gil Pereira,
grande líder desta Casa, grande defensor do Norte de Minas, de
Minas Gerais; assim como o nosso Governador, Itamar Franco, que
muito tem investido na UNIMONTES, o nosso Vice-Reitor, Paulo
César, os professores, todo o corpo docente, estão de parabéns.
Realmente, precisamos de universidades como a UNIMONTES. Muito
obrigado, Deputado Gil Pereira, por me conceder este aparte. Quero
cumprimentar a todos os nossos irmãos e dizer que defender o Norte
de Minas é nossa causa e obrigação.

O Deputado Gil Pereira - Obrigado, Deputado Dimas Rodrigues.
Concedo aparte ao Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço ao Deputado Gil
Pereira a oportunidade que nos dá nesta reunião tão importante para
o povo de Minas Gerais, principalmente para o povo norte-mineiro.

Quero ousar reforçar parte de seu pronunciamento, pois V. Exa. foi
bastante objetivo, prático, e retratou bem o sentimento de todos nós. A
UNIMONTES é para nós um denominador comum.
Independentemente de partidos, de posições políticas, sempre
carregamos a bandeira da UNIMONTES.

Quero ressaltar a participação do povo norte-mineiro, do povo de
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Montes Claros, dos professores, dos serventuários, dos alunos, na
constituição e na formação dessa grande universidade que reputo
como uma das maiores universidades estaduais do País.

Da mesma forma que esta Casa teve, recentemente, participação
decisiva no estabelecimento do custeio do ensino terciário, do ensino
superior no Estado, através de proposta apresentada para a UEMG e
para a UNIMONTES, quero fazer justiça, porque, na época em que se
escreveu a Constituição do Estado, a Assembléia de Minas esteve
presente, os Srs. Deputados estiveram presentes e não
decepcionaram.

Faço as minhas homenagens ao então Deputado Carlos Pereira,
que foi um dos parlamentares que inseriram a UNIMONTES na
Constituição do Estado. Fica feito esse reparo, ou melhor, justiça,
porque são raros os momentos em que um político pode realmente
fazer um trabalho, e, na época, a Assembléia de Minas fez esse
trabalho, como também o estamos fazendo neste momento. Parabéns
Gil! Parabéns à nossa UNIMONTES, na pessoa do seu Reitor, que tão
bem administra e encarna o espírito dessa grande universidade do
Norte de Minas e de nosso Estado! Parabéns, Minas Gerais! (-
Palmas.)

O Deputado Gil Pereira - Concedo aparte ao Deputado Doutor
Viana, ex-aluno da UNIMONTES.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Quero parabenizar-lhe por
este momento iluminado, ao sugerir à Assembléia esta justa
homenagem.
Aqui fala o Deputado Doutor Viana, que poderia ser apenas

Deputado Viana, mas, pela história da minha vida - passei seis anos
na UNIMONTES -, hoje sou o Deputado Doutor Viana.

Parabéns a Montes Claros, ao Norte de Minas, à UNIMONTES, que
faz história bonita e merece, com muita justiça, essa homenagem! A
V. Exa., Deputado Gil, parabéns pela lucidez de promover, nesta
Assembléia Legislativa, esta homenagem.

Quero ainda dizer ao Reitor que a UNIMONTES aqui, na nossa
Assembléia, é por todos nós admirada; não só admirada, como
também defendida, porque sabemos da sua importância e do seu
valor. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Deputado Gil Pereira - Concedo aparte ao Deputado Mauro Lobo.
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O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Agradeço ao Deputado Gil

Pereira esta oportunidade. Não poderia deixar, eu, que não sou do
Norte de Minas, de prestar minha homenagem à UNIMONTES.

A época em que fui Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia,
pude ter vários contatos com a UNIMONTES e conhecer, de perto, o
trabalho que lá era realizado, a sua expansão, enfim, o que significava
não só para o Norte de Minas, mas também para toda Minas Gerais e
para o Brasil.

E constatei também o seu papel de educação e de justiça social.
Criava condições para milhares de jovens, principalmente do Norte de
Minas, que não teriam acesso à universidade, se não fosse a sua
estrutura. Pude também, àquela época, não fazer uma concessão à
UNIMONTES, mas reconhecer o seu mérito, quando trabalhamos
juntos e lhe demos o 'status" de que precisava no Governo de Minas,
por sua participação direta no Conselho de Ciência e Tecnologia e no
Conselho Curador da FAPEMIG, enfim, pelo seu mérito, pelo trabalho
realizado.

Portanto, quando vejo o prezado Prof. José Geraldo de Freitas
Drumond continuando o trabalho, com toda a sua equipe, com o corpo
docente e o discente da UNIMONTES, confiamos em que a
UNIMONTES, como já tem feito muito pelo Brasil, por Minas, pelo
Norte de Minas, ainda muito fará pela formação de sua gente, pela
sua responsabilidade, enfim, pelo seu compromisso. (- Palmas.)

O Deputado Gil Pereira - Muito obrigado, Deputado Mauro Lobo.
Concedo aparte ao Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
parabéns; trabalhadores da UNIMONTES, parabéns! Reitor, continue
nessa luta.
Tomo um pouco do seu tempo, Deputado Gil Pereira, para

homenagear a UNIMONTES, um ser vivo, e devemos fazer
homenagens aos seres vivos. Temos que fazer a nossa universidade
cada vez mais viva.

O exemplo que está dando, de lembrar e propor esta homenagem
vem confirmar o brilhante parlamentar que é e as qualidades que
herdou da nossa querida O. Valquíria, que também é grande
incentivadora da UNIMONTES. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Por isso, desfraldar a bandeira da
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UNIMONTES, defendendo seus pleitos, é desfraldar a bandeira do
desenvolvimento e da justiça social. A UNIMONTES não é uma causa
de um Deputado, de um partido; é, por si só, uma causa do povo.
Parabéns, UNIMONTES!

Palavras do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond
Exmo. Deputado Wanderley Ávila, que, para nosso orgulho e

satisfação - uma incrível coincidência -, neste momento, preside este
ato solene e é um ilustre ex-aluno nosso; Secretário Antônio
Salustiano Machado, quando a nossa universidade pertencia ao
sistema de ciência e tecnologia, V. Exa. sempre nos apoiou e está
representando o Governador Itamar Franco, que tem decididamente
apoiado a Universidade Estadual de Montes Claros, haja vista que,
em duas memoráveis circunstâncias, lá esteve, sediando o seu
Governo na universidade, além de outros atos efetivos de apoio à
UNIMONTES; ilustre Secretário Angelo Oswaldo, com a sua argúcia e
denodado descortino, tem nos apoiado também; ilustre Secretário
Carlos Patrício de Freitas, que também tem comparecido ao Norte de
Minas e à nossa universidade, visitando a instituição e o hospital
universitário, e apóia decididamente as ações nele efetivadas - esses
ilustres Secretários representam, qualitativa e competentemente, todo
o secretariado do ilustre Governador Itamar Franco; Exma. Vereadora
Fátima Pereira de Macedo; Sr. Deputado Gil Pereira; permita-me,
ainda, ilustre Presidente, cumprimentar, de coração, a bancada norte-
mineira, da UNIMONTES, por meio dos Deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Doutor Viana, Gil Pereira, Luiz
Tadeu Leite, Márcio Kangussu, José Braga e Wanderley Ávila; assim,
quero crer que cumprimento todos os Deputados desta Casa; ilustre
ex-Deputado Carlos Pereira, constituinte que deu origem a nossa
UNIMONTES; digníssimas autoridades universitárias; ilustre Vice-
Reitor Paulo César Gonçalves de Almeida; digníssimos Pró-Reitores;
Diretores de centros acadêmicos e de órgãos suplementares; ilustre
Prof. Sebastião Vieira Filho, Presidente do Conselho Curador da
nossa universidade; ilustres Pró-Reitores e chefes de gabinete da
nossa co-irmã, a UEMG; ilustre Dr. Nafitale Katz, Diretor Científico e
Presidente em exercício da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais; Prof. Wilson Ramos, Diretor-Geral da
Fundação de Apoio à UNIMONTES; ilustre comunidade acadêmica,
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aqui	representada por professores, servidores técnico-
administrativos e estudantes; ilustres ex-alunos, que têm dado grande
satisfação e orgulho à nossa universidade, a quem cumprimento por
meio do Dr. Fernando EIói de Almeida; senhoras e senhores: Minas
Gerais é o Estado síntese da nacionalidade brasileira e berço da
liberdade conquistada com o sangue dos inconfidentes de Vila Rica,
quando a colônia ainda era um imenso e desconhecido território, mas
já alvo da cobiça internacional.

A descoberta do ouro e do diamante, na alvorada do século XVIII,
fez de Minas o maior centro econômico do reino de Portugual, cuja
riqueza ultrapassou a metrópole, tornando incandescente a cobiça do
colonizador.

Graças ao ouro e ao diamante, brotados generosamente de suas
entranhas, Minas experimentou uma das maiores migrações humanas
já registradas na história pátria. Com efeito, em um século - de 1700 a
1800 -, as quantidades de ouro extraídas desse rico solo superaram
tudo quanto havia sido produzido em todo o planeta, inclusive as
minas do rei Salomão.

Na busca incessante de ouro e pedras preciosas, apareceram as
primeiras vilas e cidades, escrevendo-se a história da novel civilização
brasileira. Destarte, surgiram Mariana, Vila Rica, Congonhas, São
João dei-Rei, Diamantina e Serro, entre inúmeras outras que evocam,
até os dias atuais, quer no seu casario, quer nas suas serpenteadas
ruelas, quer na arte de Aleijadinho e nos poemas de Marília de Dirceu,
quer nos caminhos capistranos de Chica da Silva e nas fontes
sulfurosas do Araxá de D. Seja, além de muitas outras, as lembranças
de um pujante processo de interiorização e urbanização jamais vistos
no Brasil.

Foi em Minas Gerais que se desenvolveu a primeira organização de
uma classe média interiorana - constituída por juízes, militares,
profissionais liberais, comerciantes, artesãos, artistas e intelectuais -,
até então inexistente no restante do País, ainda submetido a relações
do senhorio com o trabalho escravo, que aqui criaram uma estrutura
político-administrativa idealizada pelo colonizador para impedir outra
saída dos lucros da mineração que não fosse em direção a Portugual.

O Brasil de então voltou-se para o eldorado de Minas, o seu maior
pólo de convergência econômica. Para o Rio de Janeiro,
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exportávamos ouro e recebíamos mercadorias e negros africanos;
de São Paulo, chegaram os bandeirantes, atraídos pelos nossos
minerais; do extremo Sul, os tropeiros gaúchos traziam carne bovina e
cavalos para o transporte; do Nordeste, chegavam os fazendeiros
baianos e pernambucanos, com o gado bovino e produtos agrícolas.
Do Maranhão, do Piauí e do Pará, vieram os curraleiros. Gente
proveniente de todos os quadrantes do território nacional, atraída pela
nossa riqueza, encontrava-se nessas encostas e nesses vales
recortados por belas montanhas, propiciando aos mineiros o papel de
forjar uma nação amalgamada de negros, brancos, índios e mestiços,
que, apesar das profundas desigualdades sociais, mas atraídos pela
mesma cobiça, passaram a cultivar uma mesma língua.

Minas, Estado síntese da nacionalidade, berço da liberdade, terra de
poetas e estadistas que ajudaram a fundar a Nação, hoje responde
pela segunda economia nacional. Somos 15,5 milhões de brasileiros
habitando 853 municípios, um Estado do tamanho da França, unindo
brasileiros de norte a sul, leste a oeste.

"Minas são muitas", diria o grande Guimarães Rosa, poeta do
sertão; como o Norte de Minas, que é um espaço privilegiado, em que
nasceu e se desenvolveu uma destemida civilização: a civilização
sertaneja, do cerrado às barrancas do São Francisco. Que o diga
Guimarães Rosa, no seu emblemático "Grande Sertão: Veredas":
"Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se
forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso..."

Foi no sertão de Minas que baianos e paulistas, estes capitaneados
por Matias Cardoso e Fernão Dias Paes, se encontraram à cata de
pedras preciosas, exterminando as tapuias e os caiapós, ocupando o
território e estabelecendo grandes fazendas de criação de gado para
sustentar as zonas mineiras do ciclo do ouro, principalmente Vila Rica,
Diamantina e Sabará, fornecendo a famosa carne de charque, hoje
batizada de carne-de-sol, tão famosa quanto outrora.

Uma das características culturais mais tocantes da gente sertaneja,
habitante destas paragens de Minas, é a sua cordialidade, a sua
lhaneza no trato, a sua hospitalidade e a sua generosidade, que
sempre ensejam saudade a todos que um dia têm a oportunidade de
experimentar o seu cenário.

Foi neste cenário que nasceram as manifestações culturais mais
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antigas do povo mineiro, que perduram até os dias atuais, sob a
forma de congado, catopês e marujada. E Montes Claros, que
comemora, na segunda quinzena do mês de agosto, o ciclo do
Rosário, a sua maior celebração cultural sertaneja. Na região norte-
mineira, pode-se assistir à dança de São Gonçalo (rito dedicado às
mulheres idosas em busca de casamento), as Cavalhadas (que é uma
narrativa das lutas entre mouros e cristãos pela posse da Terra Santa)
e as folias de Reis, de São Sebastião e de outros santos.

Outra grande característica desta região, dádiva divina, é o rio São
Francisco, descoberto no ano de 1501 pelo navegador Américo
Vespúcio. Suas águas se originam e se avolumam no território
mineiro, deslizam generosamente rumo aos Estados da Bahia, de
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Dos seus afluentes, vieram os
bandeirantes; da sua foz, chegaram gado e curraleiros da Bahia e de
Pernambuco. Escorregando sobre o seu leito, os vapores - as
famosas 'gaiolas" - levaram e trouxeram víveres, notícias, progresso,
as gentes e suas paixões. E em suas entranhas que ainda se
escondem os peixes mais suculentos da culinária brasileira.

Polarizando toda a região está a cidade de Montes Claros, o
coração robusto do sertão mineiro, a urbe de ousados cidadãos que
geograficamente habitam o Sudeste, mas que nunca deixaram de ser
nordestinos na esperança de uma vida melhor e, principalmente, na
solidariedade e na dignidade próprias dos peregrinos da Terra de
Canaã. Para o antropólogo e professor da Universidade de Brasília,
Luiz Tarjei de Aragão, Montes Claros é uma cidade do sertão do Norte
de Minas onde se encontram dois fortes elos significativos da
formação social do brasileiro: a herança bandeirante e a tradição
nordestina.

Cidade centenária, de gente pura e de coração largo, cuja acolhida é
certa e a amizade sincera, Montes Claros um dia elegeu como utopia
fazer surgir uma grande instituição social, capaz de dar asas aos seus
sonhos de um porvir melhor: a Universidade Estadual de Montes
Claros.

Terra benfazeja, fértil em brasileiros ilustres, como o poeta Augusto
dos Anjos, o antropólogo Darcy Ribeiro, o cantor Beto Guedes e
tantos políticos que se destacaram e ainda se destacam na
Assembléia Legislativa, na Câmara e no Senado, bem como nos
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Poderes Executivo e Judiciário. Terra de mulheres fortes e
determinadas, como Tiburtina, mas bonitas e faceiras, como as moças
brejeiras que enfeitam as janelas e ajardinam as praças, tão belas,
cheirosas e viçosas como as flores e os frutos dos campos das Gerais
de Minas.

De Tarlei de Aragão, já citado: "Montes Claros de Minas é museu a
céu aberto da história social do Brasil, agasalhando em seu espaço as
duas faces antinômicas e hegemônicas de nossa formação social,
relíquia do Brasil-colônia e dos 'caminhos de povoamento".

Deputados, foi nesta Casa do povo de Minas que nasceu a
Fundação Universidade Norte-Mineira, em 24/5/62. Nessa época,
Montes Claros e respectiva região constituíam uma só e imensa área,
isolada física, social e culturalmente do restante do Estado e do País,
equivalendo-se a um verdadeiro enclave de subdesenvolvimento, que,
aliado aos vales do Jequitinhonha e Urucuia, desafiava a inteligência
dos governantes mineiros.

A existência de uma universidade pública regionalizada,
comprometida desde o nascedouro com o progresso e a melhora da
qualidade de vida das populações de seu entorno, era tudo o que
sonhava o cidadão norte-mineiro, até que, no dia 24 do mês de maio
do ano de 1962, quando, pela Lei n° 2.615, de autoria do então
Deputado norte-mineiro Cícero Dumont, veio à luz a primeira
instituição de educação superior do Norte de Minas.
Criar uma universidade naquela geografia significava,

categoricamente, uma corajosa decisão política, que tinha o objetivo
de instrumentalizar a sociedade e o poder público, por meio de uma
instituição capaz de influir decisivamente nas desejadas mudanças
político-sociais da região, tornando-se verdadeiro centro irradiador de
conhecimento e cultura.

Foram 40 anos de lutas, memoráveis lutas. E de vitórias,
inquestionáveis vitórias, que culminaram com a transformação
daquela instituição na UNIMONTES, pelas mãos dos constituintes
mineiros de 1989, acolhendo a manifesta vontade de um povo ansioso
por ver materializado o seu sonho maior - o de dotar Montes Claros e
o Norte de Minas de um pólo de educação superior com qualidade
suficiente para alavancar o seu futuro.

Hoje não se duvida mais que ambientes constituídos por instituições

-
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de geração do conhecimento, onde ocorre o avanço tecnológico
em articulação com o setor produtivo, são capazes de promover um
rápido e definitivo progresso material para as populações que neles
residem.

A presença de uma universidade como centro gerador e facilitador
da transmissão de conhecimentos repercute diretamente na
produtividade das pessoas, como bem demonstrou o Nobel em
economia, Robert Lucas, em sua teoria do crescimento endógeno.

A UNIMONTES representa, hoje, a única universidade existente na
macrorregião Noroeste de Minas Gerais a oferecer uma concentração
tão elevada de cursos de graduação e pós-graduação, e cuja área de
influência alcança uma extensão territorial equivalente a quase
metade do Estado, acima do Paralelo 18, em todos os seus
quadrantes.

A UNIMONTES detém mais de 80% de todas as vagas e 90% de
todo o alunado de curso superior dessa macrorreglão, albergando
estudantes nas áreas de saúde, educação, ciências sociais aplicadas,
ciências humanas e ciências exatas e tecnológicas, no "campus"-
sede de Montes Claros, bem como nos seus "campi" de Januária,
Janaúba, Pirapora, Almenara, Salinas e nos 50 núcleos onde oferece
cursos de licenciatura emergencial para mais de 300 municípios
consorciados.

Pode a UNIMONTES orgulhar-se de ter contribuído para com a
educação superior de mais de 18 mil cidadãos norte-mineiros, tendo
atingido uma extraordinária marca, que supera em 80% o número de
estudantes originários da sua região e 92% de seus egressos,
permanecendo fixados na sua área de atuação, promovendô mais
progresso. Hoje, a sua comunidade universitária está constituída por
mais de 11 mil estudantes, matriculados em centenas de cursos de
graduação, pós-graduação, extensão e de ensino técnico-
profissionalizante, onde atuam 1.800 servidores, entre professores e
pessoal administrativo.

Esse inventário de incomparável e imponderável riqueza cultural se
une à riqueza material que move a roda da economia dos municípios-
sede de nossas unidades, aumentando em cerca de 25% a sua
arrecadação.

Deputados, esta prestigiosa homenagem que a Assembléia
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Legislativa faz à UNIMONTES, antes de representar o
reconhecimento do criador à sua criatura, representa uma
incomparável afirmação política de uma decisão acertada, que traduz
a imprescindibibdade da classe política não só da democracia, mas
também, ainda e sobretudo, de fazer ecoar os gritos de independência
do povo de Minas, das muitas Minas que necessitam, mais que antes,
de se encontrar através da justiça social.

No meu abraço emocionado, pessoal e institucional, deixo
consignados o reconhecimento dos professores, funcionários e
universitários da UNIMONTES, uma universidade sertaneja,
universidade barranqueira, universidade dos montes e vales. Uma
universidade das Gerais de Minas. Deus lhe pague.

Exibição de Vídeo
O Locutor - Neste momento, será exibido vídeo institucional da

UNIMONTES.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O Locutor - O Presidente fará a entrega, neste momento, ao José

Geraldo de Freitas Drumond, de placa alusiva a esta homenagem,
com os seguintes dizeres: (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais celebra, no
transcurso do 400 aniversário da UNIMONTES, o pensamento criador
de seus pioneiros e a capacidade de realização cultural e educacional
do povo norte-mineiro, com exemplar universidade de integração
regional erguida no Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro.
Referência de qualidade nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão em nível nacional, a UNIMONTES abre-se ao mundo da
educação sem fronteiras, a serviço do conhecimento e em prol do
crescente aperfeiçoamento humano."

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O Locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da
UNIMONTES, que, sob a regência de Waldir Pereira da Silva,
interpretará três músicas: "Happy Day", "negro spiritual", com arranjo
de André Juarez; "Va Pensiero", trecho da ópera "II Trovatore", de
Giuseppe Verdi; "Ai qui Saudade Docê", de Vital Farias, com arranjo
de Eduardo de Carvalho.
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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 e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dimas Rodrigues, Antônio Genaro e Amilcar Martins, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 constante na
pauta e distribui ao Deputado Antônio Genaro os Projetos de Lei nos
1.676, 1.682, 1.690, 1.866, 1.875, 1.884, 1.885, 1.888, 1.898, 1.902,
1.903, 1.906 e 1.908/2001 e ao Deputado Amilcar Martins, os Projetos
de Lei nos 1.913 a 1.916, 1.924, 1.927, 1.930, 1.931 e 1.933/2001,
1.940, 1.949, 1.957, 1.973, 1.994 e 2.011/2002. Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva das comissões.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.676, 1.682, 1.690, 1.866,
1.875, 1.884, 1.885, 1.888, 1.898, 1.902, 1.903, 1.906 e 1.908/2001
(relator: Deputado Antônio Genaro); 1.913 a 1.916, 1.924, 1.927,
1.930, 1.931 e 1.933/2001, 1.940, 1.949, 1.957, 1.973, 1.994 e
2.011/2002 (relator: Deputado Amilcar Martins). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Djalma Diniz.,

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS
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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 Rêmolo Aloise, Ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada,
Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Adeimo Carneiro Leão, 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 Antônio Carlos Andrada,
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. Wolfgang Jorge
Coelho, Presidente da Associação dos Notários e Registradores de
Minas Gerais - ANOREG-MG -; e Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-
Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
conforme correspondência enviada, não pôde comparecer. O
Presidente passa a palavra ao Sr. Wolfgang Jorge Coelho, que, após
se qualificar, faz suas considerações iniciais. Em seguida é
questionado pelos Deputados Ivair Nogueira, Luiz Fernando Faria,
Dilzon Meio e Adelmo Carneiro Leão. Na fase de discussão e votação
de proposições da Comissão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento em que solicita seja ouvido na Comissão o Sr.
Paulo Terra, residente em Uberaba, a fim de prestar esclarecimentos
sobre irregularidades constatadas em cartórios da região. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Rêmolo Aloise
passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado ivair Nogueira,
para apresentar requerimento em que solicita seja ouvido na
Comissão o Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da
Fazenda. Colocado em votação, é, o requerimento aprovado, O
Deputado ivair Nogueira retorna a Presidência ao Deputado Rêmolo
Aloise. A Presidência esclarece que o teor da reunião consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração do Sr. Wolfgang Jorge Coelho 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, 14 de maio de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Agostinho Silveira - Dilzon Meio - Durval

Angelo - Luiz Fernando Faria - Irani Barbosa.
ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
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CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas e quinze minutos do dia oito de maio de dais mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Maria José Haueisen. 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 o Projeto de
Lei n° 1.886/2001, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José
Haueisen, que institui o Programa Estadual de Apoio Financeiro às
Escolas Famílias Agrícolas de Minas Gerais, e apreciar a matéria
constante da pauta. O Deputado José Henrique lê oficio do estudante
Josué Florentino da Silva, Presidente do Movimento Estudantil
Nacional Unificado, solicitando apoio a fim que a Secretaria da
Educação baixe norma garantindo a atuação dessa entidade nas
escolas públicas estaduais. O Presidente informa que apresentará
requerimento para atender à solicitação. O Presidente comunica que
designou o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar os Projetos
de Lei nos 1.826/2001 e 1.959 e 2.067/2002; o Deputado José
Henrique para relatar os Projetos de Lei n

o
s 2.019 e 2.079/2002; o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n°
2.031/2002; o Deputado João Pinto Ribeiro para relatar o Projeto de
Lei n° 2.033/2002; e que avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n°
2.044/2002. Designa, ainda, o Deputado Antônio Carlos Andrada para
relatar o Projeto de Lei n°2.049/2002. 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 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.599/2001 na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado José Henrique); e 2.013/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada pelo relator (Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude
de redistribuição). Submetido a votação, é aprovado requerimento do
relator do Projeto de Lei n° 1.87812001, Deputado Antônio Carlos
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Andrada, em que solícita seja a proposição convertida em
diligência ao IEPHA-MG. O Deputado Paulo Piau transfere a direção
dos trabalhos, e é aprovado requerimento de sua autoria, em que
solicita sejam retiradas da pauta as matérias com apreciação prevista
na 2a Fase da Ordem do Dia. O Presidente destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o Projeto de Lei
n° 1.886/2001. Registra-se a presença dos Srs. Murílio Avellar Hingel,
Secretário da Educação; Idalgizo José Monaqui, Diretor Executivo da
UNJEFAB; José Bernardo Lopes, Vice-Presidente da AMEFA; Argileu
Marfins da Silva, Diretor Técnico da EMATER-MG; e de D. Luciano
Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente concede a palavra aos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu
origem ao debate, e Maria José Haueisen, co-autora do projeto de lei,
para suas considerações iniciais, assim como aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Nesta fase,
fazem uso da palavra os Srs. Anderson Cordeiro dos Santos, Chefe
do Departamento de Educação de Turmalina; João Batista Pignani,
Coordenador da AMEFA; Geraldo Alves de Oliveira, da EFA de
ltaobim; Joaquim Carlos Mendes dos Santos, Presidente do Centro de
Educação e Desenvolvimento do Cerrado Noroeste de Minas; Luiz
Carlos Galante, do MST e da EFA de Campo Florido; Gilmar Souza
Oliveira, ex-aluno da EFA de Sem-Peixe; e Juca Torres, da EFA de
Conselheiro Pena; e as Sras. Carmem Lúcia Magalhães, voluntária da
EFA de Sem-Peixe; e Valdira Luiz Nobre, da EFA de Virgem da Lapa.
Registra-se a presença das Escolas Famílias Agrícolas de Acaiaca,
Conselheiro Pena, ltaobim, Itinga, Jacaré, Paracatu e Sem-Peixe.
Antes das considerações finais dos componentes da Mesa, o
Presidente concede a palavra ao Deputado José Henrique, relator da
proposição debatida, que tece comentários sobre a reunião e as
diretrizes que nortearão 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.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro
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Silva.

ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As nove horas do dia dez de maio de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Meio, Gil Pereira e
Márcio Kangussu (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por
indicação da Liderança do BPDP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Marcelo Gonçalves.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio,
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 debater,
com autoridades responsáveis pela política de transportes no Estado,
a grave situação da BR-367, no trecho compreendido entre os
Municípios de ltaobim e Almenara. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto
citado. Registra-se a presença dos Srs. Romeu Queiroz e Osmânio
Pereira, Deputados Federais; Henrique Hatman, Prefeito Municipal de
Jequitinhonha; Claudemir Carpe, Presidente da AMBAJ; José Elcio
Santos Monteze, Coordenador de Inventariança do DNER-MG em
extinção; Márcio Reis, Diretor de Manutenção do DER-MG,
representando o Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-
MG; e Amadeus Campos Brito, Presidente da Câmara Municipal de
Almenara, representando o Deputado Luiz Tadeu Leite, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Márcio Kangussu , autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Bilac Pinto, Presidente.

ATA DA 3B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS
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CARVOARIAS

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, Elbe Brandão e Marco Regis,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elbe
Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e a apreciar o relatório final dos trabalhos. O
Presidente suspende a reunião por 5 minutos para discutir com os
membros da Comissão sobre a prorrogação do prazo de
funcionamento da CPI. Reabertos os trabalhos, o Presidente informa
que há consenso dos Líderes da Casa sobre a prorrogação do prazo
de funcionamento da CPI por mais 30 dias. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da comissão para reunião extraordinária a ser
realizada no dia 15/5/2002, às 17 horas, no Plenarínho III, para tratar
de assuntos de interesse da Comissão e apreciar o relatório final dos
trabalhos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Cunha - Bilac Pinto -

Fábio Avelar - Marco Régis.

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

2.038/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°

2.038/2002 visa a declarar de utilidade pública a União Municipal das
Associações de Moradores e Amigos de Nanuque, com sede nesse
município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
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Comissão para deliberação conclusiva em turno único, nos termos
do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Moradores e Amigos de Nanuque tem por

finalidade desenvolver ações visando a solucionar os problemas que
atingem os bairros e distritos sob sua coordenação. Para a
consecução dos seus objetivos, desenvolve trabalho de
conscientização dos moradores e procura meios para realizar obras
de infra-estrutura e melhorias urbanas. Além disso, promove
encontros, debates e palestras para discussão de idéias e integração
dos seus associados.

Por se tratar de entidade atuante e de caráter filantrópico, julgamos
ser ela merecedora do título declaratório que lhe está sendo
outorgado.

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

2.038/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.092/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em causa
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de lbirité, com sede nesse município.
Após haver sido 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 entidade em questão tem por objetivo manter e criar unidades

especializadas na educação de excepcionais, compreendendo sua
habilitação, reabilitação e inserção na sociedade. Além disso,
promove entendimentos com os setores público e privado, buscando a
criação de oportunidades de trabalho para o excepcional, e orienta a
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sociedade e os pais sobre a conduta a adotar para com os
portadores de deficiência.

Dessa forma, julgamos meritória a sua declaração de utilidade
pública.

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

2.09212002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.094/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Mauri Torres,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho Central São Sebastião
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Bela Vista de Minas.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Por sua vez, deve esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o assunto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central São Sebastião da Sociedade São Vicente de

Paulo é uma sociedade civil sem fins lucrativos, desenvolve atividades
de caráter assistencial, tem como objetivo assistir e promover a família
e os idosos, além de combater a fome e a pobreza. E relevante
mencionar que procura encaminhar pessoas desempregadas a postos
de trabalho nas empresas e instituições da comunidade.

As iniciativas 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°

2.094/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Edson Rezende, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.100/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Dinis Pinheiro, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro Palmares - 2 Seção - ACMBP - 2' Seção, com sede no
Município de lbirité.

Examinado o projeto preliminarmente pela 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, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Palmares - 2

Seção, sem fins lucrativos, possui como objetivo essencial promover o
desenvolvimento comunitário através da realização de obras e ações.

No âmago de seu objetivo maior, visa proteger a saúde da família,
das gestantes, das crianças e dos idosos, além de combater a fome e
a pobreza. Prestando assistência aos carentes, além de oferecer
recreação e lazer ao segmento infantil, contribui sobremaneira para a
melhoria da qualidade de vida na região onde atua.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ri0

2.100/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.897/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

1.897/2001 visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona ao Município de Matutina.

Após o exame preliminar, proferido pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria e apresentou o Substitutivo n° 1, foi o projeto
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remetido a este órgão colegiado para apreciá-lo quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer transferência de domínio dos
valores do ativo permanente do Estado, exigência essa contida em
normas constitucionais e de Direito Administrativo. Na espécie,
dispõem sobre a matéria o art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei
Federal n°8.666, de 21/6/93, o art. 105, § 1°, da Lei Federal n° 4.320,
de 17/3/64, e o art. 16 da Lei n°9.444, de 25/11/87.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários a cargo da
apreciação deste órgão técnico, devemos ponderar que a proposta
contida no projeto de lei não ocasiona aumento de despesa nem
incremento de receita nas contas públicas; não causa, portanto,
impacto na lei orçamentária. Embora a medida contida no projeto de
lei, se efetivada, represente uma autorização para reduzir o ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro e orçamentário para que prospere nesta Casa.

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

1.897/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ivair Nogueira -

Luiz Fernando Faria - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.910/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n°
1.910/2001 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Joaíma.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça exarado seu parecer,
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria e apresentou o Substitutivo n° 1, cabe agora a
esta Comissão apreciar a matéria quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de

bem imóvel público ao Município de Joaíma, tem por fundamento
preceitos de naturezas constitucional e administrativa. "In casu'Ç está
determinada pela Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, que estabelece as
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente pelo seu art. 105, § 20, que prevê a
autorização deste parlamento para alienação de bens que
componham o ativo permanente do orçamento do Estado.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em análise não
ocasiona aumento de despesa nem incremento da receita nas contas
públicas; não causa, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Embora o negócio proposto represente redução do ativo permanente
do Estado, salientamos que, se realizado em forma de doação, não
necessita estar previsto na lei orçamentária.

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em
causa.

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

1.910/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.962/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Durval Angelo apresentou o projeto de lei em epígrafe,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o
imóvel que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, conforme prevê o art. 102, VII, "d", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel mencionado no projeto de lei é constituído de um terreno

de 2.000m2 e a respectiva benfeitoria, sito no Município de Tocantins;
nele funcionarão serviços de apoio ao Programa de Saúde da Família,
obra de grande alcance social.

Com a municipalização das ações de saúde, é importante que a
titularidade do imóvel seja transferida ao município, visto que há óbice
a que este destine recursos do seu orçamento para fazer obras e
mesmo a manutenção de prédio sobre o qual não detém o domínio. A
medida possibilitará isso tudo e contribuirá para a melhoria dos
serviços de saúde prestados àquela comunidade.

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
manifestou-se favoravelmente à doação.

Ademais, a proposição estatui que o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos, o município não lhe tiver dado
a destinação prevista, qual seja o funcionamento de unidade de apoio
à saúde.

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a
alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos
que ato de doação de imóvel não envolve desembolso de recursos,
não implicando, assim, óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário.

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao
interesse público, merecendo prosperar nesta Casa Legislativa.

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

1.962/2002, no P turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.976/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Curral de
Dentro o imóvel que especifica.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposição, na
sua forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação é constituído de um terreno de 2.000m2,

no qual se encontram benfeitorias, com 622m 2 de área total
construída, em padrão baixo, estado regular de conservação e idade
aparente de 50 anos.

O imóvel pertencera à municipalidade e foi doado ao Estado para
que nele passassem a funcionar as Escolas Combinadas de Curral de
Dentro, o que, de fato, ocorreu. Entretanto, atualmente, funciona no
local a Câmara Municipal e os serviços municipais de saúde e de
assistência social. A comunidade deseja instalar no imóvel a sede da
Prefeitura Municipal, visto que o município foi emancipado
recentemente e há urgência em se encontrar um local para instalação
da Prefeitura. Assim, nada mais óbvio que se transferir a propriedade
do imóvel para o município.

Cumpre-nos ressaltar que há óbice a que o município destine
recursos de seu orçamento para fazer a manutenção de um prédio
que não é seu. E importante, também, ressaltar que, baixado o
processo em diligência à Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração, esta, por meio de nota técnica, emitiu parecer
favorável à doação, tendo em vista o fato de a Secretaria de Estado
da Educação, à qual o imóvel se encontra vinculado, tê-lo colocado à
disposição e, ainda, o fato de não existir órgão público estadual
interessado em sua ocupação. Por outro lado, a proposição estatui
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ademais, o imóvel continuará pertencendo ao patrimônio público,
passando, tão-somente, da esfera estadual para a municipal.

Assim, entendemos que a perda patrimonial do Estado será
amplamente compensada pelos benefícios advindos para a
comunidade. Na verdade, podemos, também, considerar que o imóvel
estará apenas retornando ao seu proprietário original, qual seja o
município.
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Quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da

alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos
que doação de imóvel não envolve desembolso de recursos, não
havendo, assim, óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário à
tramitação da proposição.

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

1.97612002, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.977/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel
que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, conforme prevê o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação é constituído por um terreno de 2.400m2,

com um prédio, localizado no Município de Tocantins e destinado ao
funcionamento de uma escola municipalizada. E importante efetivar a
doação para que a escola passe a funcionar em prédio pertencente ao
município. A medida tem implicações práticas, porque há óbice a que
o poder público local destine recursos do seu orçamento para fazer a
manutenção do prédio, que não é seu.

Baixado o processo em diligência à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, esta, por meio de nota técnica,
deu parecer favorável à doação. Assim também se manifestou a
Secretaria de Estado da Educação, à qual o imóvel se encontra
vinculado, fundamentada no fato de não necessitar dele.

Quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da
alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, ou mesmo
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orçamentária, constatamos que a doação do imóvel não envolve
desembolso de recursos, não havendo, assim, óbice à sua efetivação.

Finalmente, entendemos que os benefícios advindos da medida
suplantarão amplamente a perda patrimonial do Estado.

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

1.977/2002, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.978/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n°
1.978/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Tocantins.
Tendo a Comissão de Constituição e Justiça examinado

preliminarmente a matéria, cabe agora a este colegiado apreciá-la
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de

bem imóvel público ao Município de Tocantins, tem por fundamento
preceitos de naturezas constitucional e administrativa. "In casu", está
determinada pela Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estabelece as
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente o seu art. 105, § 2°, que prevê a
autorização deste parlamento para alienação de bens que
componham o ativo permanente do orçamento do Estado.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em análise não
ocasiona aumento de despesa nem incremento da receita nas contas
públicas; não causa, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Embora o negócio proposto represente uma redução do ativo
permanente do Estado, salientamos que, se realizado em forma de
doação, não necessita estar previsto na lei orçamentária.
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Consultada a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração, ela se manifestou favoravelmente à pretendida
doação, que, uma vez concretizada, possibilitará ao município destinar
recursos orçamentários para a manutenção do prédio que se acha no
local.

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em
causa.

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

1.978/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.979/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n°
1.97912002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Tocantins.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça exarado seu parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade
da matéria, cabe agora a esta Comissão apreciá-la quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de

bem imóvel público ao Município de Tocantins, tem por fundamento
preceitos de naturezas constitucional e administrativa. "In casu", está
determinada pela Lei Federal n° 4.320, 17/3/64, que estabelece as
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente o seu art. 105, § 2 0, que prevê a
autorização deste parlamento para alienação de bens que
componham o ativo permanente do orçamento do Estado.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em análise não
ocasiona aumento de despesa nem incremento da receita nas contas
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públicas; não causa, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Embora o negócio proposto represente uma redução do seu ativo
permanente, salientamos que a transferência em forma de doação
não necessita estar prevista na lei orçamentária.

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em
causa.

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

1.979/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.980/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel
que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria.
Agora, vem ela a esta Comissão para ser analisada nos seus
aspectos financeiros e orçamentários, conforme o que é estabelecido
no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação em causa é constituído por um terreno

com área de 10.000m 2 com o prédio ai edificado, localizado na zona
rural do Município de Tocantins, destinado ao funcionamento de
escola agrícola; atende, dessa forma, ao interesse público, que deve
revestir toda transferência de propriedade dos bens públicos.

E importante fazer a doação do imóvel para que o referido
estabelecimento de ensino possa funcionar em prédio do município. A
medida tem implicações práticas, pois há óbice para o município
consignar recursos do seu orçamento destinado à manutenção de
próprio que não é seu.

Por outro lado, baixado o processo em diligência à Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, esta, por meio de
nota técnica, deu parecer favorável à doação. Assim também se
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manifestou a Secretaria de Estado da Educação, à qual o imóvel
se encontra vinculado, fundamentada no fato de não necessitar dele.

Quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da
alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos
que a doação não envolve desembolso de recursos; não há, assim,
óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário à sua efetivação.

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

1.980/2002, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.982/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei sob
comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona ao Município de Tocantins.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria, sem apresentar emendas, cabe agora a esta Comissão emitir
o seu parecer, no 1 0 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 poderá ter
a população do município agraciado com a doação.

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no § 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, que a torna obrigatória ao se fazer movimentação dos valores
do Tesouro por meio de venda ou doação
Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em
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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°

1.982/2002 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.983/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel
que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, conforme prevê o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto do projeto em tela é constituído por um terreno com

área de 3.000m2 com o prédio aí edificado, localizado no Município de
Tocantins, destinado ao funcionamento da escola de V a 4 série
Beija-Flor.

E importante que se faça a doação do imóvel para que o
estabelecimento passe a funcionar em um prédio do município. A
medida tem implicações práticas, pois, a partir de sua implantação o
município poderá consignar recursos do seu orçamento destinado a
manutenção de prédio.

Baixado o processo em diligência à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, esta, por meio de nota técnica,
deu parecer favorável à doação. Assim também se manifestou a
Secretaria de Estado da Educação, à qual o imóvel se encontra
vinculado, fundamentada no fato de não necessitar dele, já que agora
abriga escola municipal.

Quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da
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alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno,
constatamos que doação do imóvel não envolve desembolso de
recursos, não havendo, assim, óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário à sua efetivação.

Finalmente, entendemos que os benefícios advindos da medida
suplantarão amplamente a perda patrimonial do Estado.

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

1.983/2002 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°552/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Antônio Genaro, o
projeto de lei em epígrafe autoriza o Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Piumhi.

Aprovada no 1° turno em sua forma original, vem agora a matéria a
esta Comissão para ser analisada do ponto de vista financeiro e
orçamentário, conforme determina o Diploma Procedimental, no art.
102, VII,

Fundamentação
O imóvel objeto da doação em análise é constituído de terreno com

área de 360m2, sito na Rua Anielo Agresta, no Bairro Jardim Santo
Antônio, no Município de Piumhi. Anteriormente doado por este ao
Estado, é reivindicado agora para construção da sede da Associação
dos Moradores do Bairro Jardim Santo Antônio. Efetivado o contrato, o
município poderá celebrar com essa entidade cessão de direito real de
uso. A propriedade do imóvel continuará pública, embora este venha a
ser utilizado por ente privado.

E importante ressaltar que, baixado o processo em diligência à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, esta, por meio de
nota técnica, deu parecer favorável à doação, assim como a
Secretaria da Saúde, à qual o imóvel está vinculado.

Quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da
alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, reiteramos o
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posicionamento anterior deste órgão colegiado, por constatarmos
que doação de imóvel não envolve desembolso de recursos, não
havendo, assim, nenhum óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário a sua efetivação.

Finalmente, entendemos que os benefícios advindos da medida
suplantarão amplamente a perda patrimonial do Estado.

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

552/99, no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 15/5/2002, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr. Gil
Felix da Silva, ocorrido em 4/5/2002, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 357a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/5/2002
Presidência dos Deputados Eduardo Hermeto e Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 296/2002
(encaminha o Projeto de Lei n°2.176/2002), do Governador do Estado
- Ofícios - ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Requerimentos n os 3.346 a 3.352/2002 - Requerimentos
dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e outros e Arlen Santiago -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Bilac Pinto, Dimas Rodrigues e Elaine Matozinhos -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Sargento Rodrigues - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira e outros e Arlen Santiago; deferimento -
Requerimento do Deputado Ermano Batista; deferimento; discurso do
Deputado Ermano Batista - Requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves; deferimento; discurso do Deputado Marcelo Gonçalves -
2 a Fase: Questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

- Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -
Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Genaro
- Bené Guedes - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarqüínio - irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - João
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Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - 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
P 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 Marco Régis, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 296/2002*
Belo Horizonte, 15 de maio de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que estabelece
as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2003, em
cumprimento ao disposto nos artigos 153, inciso II, e 155 da
Constituição do Estado, e no artigo 68, inciso II, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

O projeto de lei objetiva estabelecer normas para a elaboração do
orçamento estadual e contém as diretrizes gerais da administração
pública estadual, diretrizes gerais para o orçamento, disposições
sobre alterações da legislação tributária e tributário-administrativa,
política de aplicação da agência financeira oficial e disposição sobre a
administração da dívida e as operações de crédito.

rÀ



626
Conforme determina o artigo 40, parágrafo primeiro, da Lei

Complementar Federal n° 101, de 4 maio de 2000, integrando o
presente projeto de lei, encaminho o anexo de metas fiscais referente
ao período de 2003-2005, em que fica demonstrado, de um lado, o
empenho do Governo em adequar as despesas à sua real capacidade
de arrecadação e, de outro, a necessidade de serem introduzidas
profundas alterações no quadro macroeconômico nacional, de sorte a
possibilitar o cumprimento, pelas diversas instâncias governamentais,
das suas responsabilidades nos campos da saúde, educação,
segurança, fomento à produção e à pesquisa, investimentos em
setores estratégicos e tantos outros indispensáveis ao progresso e ao
bem-estar da população.

Com efeito, as opções fundamentais de política econômica adotadas
no plano federal estiveram voltadas, ao longo dos últimos anos, única
e exclusivamente para o atendimento do serviço da dívida interna e
externa, tendo sido sistematicamente desprezadas as demandas
vinculadas ao crescimento da economia, bem como as exigências
para o atendimento da ampliação do mercado consumidor, a geração
de empregos e a indispensável superação dos graves desequilíbrios
regionais e sociais, notadamente no particular da iníqua concentração
de renda e riqueza hoje existente e que tende a agravar-se caso
políticas apropriadas não venham a ser adotadas.

O modelo imposto à Nação não só fragilizou a nossa capacidade de
decidir soberanamente sobre os rumos e o futuro do País, mas
também, particularmente, aniquilou a autonomia dos Estados
membros da Federação, eliminando a capacidade de os governos
regionais e locais atuarem nas suas respectivas áreas de
competência.

A inércia na formulação de uma nova política tributária após a
consolidação da estabilidade monetária, adequando o potencial
impositivo às responsabilidades efetivas dos diversos níveis de
governo, aliada ao fato de, na prática, só ser dada à União a
possibilidade de aumentar a própria arrecadação, ensejou o
desencadeamento de uma generalizada guerra fiscal em que todos
perdem, pois os erários ficam à mercê de crescentes exigências de
renúncias fiscais e créditos subsidiados que não podem atender.

A realidade estrutural das contas públicas recebidas em 1999
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demonstra a falência de um modelo que estancou o processo de
desenvolvimento, dilapidou o patrimônio público afetado a áreas
estratégicas e restringiu como nunca a autonomia dos entes
federados, debilitando as suas finanças.

Nos quatro anos de administração do governo anterior, conforme
demonstrado nos balanços publicados no "Minas Gerais" e Relatórios
do SIAFI, o Estado apresentou sucessivos déficits primários:
R$1.142,6 milhões em 1995, R$851,4 milhões em 1996, R$990,5
milhões em 1997, R$1.124,9 milhões em 1998, não obstante as
privatizações efetuadas através da venda dos bancos CREDIREAL e
BEMGE e de 33% das ações de controle do Estado na CEMIG. Em
contraposição, nos anos de 1999, 2000 e 2001, o Estado apresentou
superávites primários de R$986,6 milhões, R$1,2 bilhão e R$258,8
milhões, respectivamente.

A negociação da dívida do Estado com a União conduzida pelo
governo passado, bem como o déficit primário acumulado da gestão
anterior, gerou um engessamento das finanças públicas do Estado.

Em 2/1/99, o Estado era devedor de R$18.651 milhões à União, em
decorrência do contrato feito pelo governo anterior. Desta data até
hoje, o Estado já pagou um total de R$4.693 milhões e ainda detém
um passivo de R$28.756 milhões, proveniente do acordo feito e seu
impacto sobre as contas públicas estaduais. Apesar dessa situação, o
Estado honrou todos os seus compromissos com a União, inclusive os
relativos a operações internacionais, que, nos meses de abril e
outubro, eleva para cerca de R$200 milhões o desembolso estadual.

O Estado buscou equacionar seu débito junto ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado, bem como desarmou
definitivamente a "bomba-relógio" dos seguidos e crescentes déficits
pr?videnciários, através da Lei de Reforma da Previdência.

E importante observar que, neste período de três anos, o Estado
não realizou nenhuma operação de crédito com a União, não
aumentou alíquotas de impostos, pelo contrário, reduziu o ICMS em
diversos setores da economia - laticínios, móveis e têxteis, entre
outros - e conseguiu honrar todos os compromissos assumidos por
gestões passadas.

Pelo exposto, mesmo com todos os esforços despendidos,
vislumbra-se uma estrutura financeira de dificuldades para os
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próximos exercícios, fruto da política monetária do governo federal,
que potencializa em escala geométrica as despesas de juros.

Malgrado o esforço do atual Governo, como demonstrado, o
engessamento da capacidade financeira do Estado se impôs pela
força dos compromissos antes assumidos e que determinaram o norte
dos dispêndios, mormente aqueles concementes à dívida havida com
a União. Ressalte-se que ela não foi objeto de amortização pelo
Governo que nos antecedeu, que se beneficiou do período de
carência acordado, cumprindo-nos arcar integralmente com os ônus
decorrentes do anteriormente pactuado.

As despesas com pessoal, nas quais se incluem aquelas que são
dívidas da sociedade com os aposentados (totalizando mais de
quarenta por cento dos gastos feitos sob esta rubrica), com os
cidadãos que precisam de cuidados com a saúde, com a educação e
com a segurança, entre outros pontos fundamentais das demandas
públicas, não deixaram de ser honradas, nem poderiam deixar de sê-
lo. E elas alcançam valores de monta, que se fazem tão pesadas
quanta impossíveis de serem afastadas, sob pena de se penalizar o
ser humano mais carente, aquele que a sociedade mais precisa
proteger e que mais legitima o modelo de sociedade justa que se
pretende acolher.

Também não se abstém o projeto de lei de apresentar dispositivos
que asseguram transparência ao gasto público, permitindo à
sociedade acesso às informações, inclusive através da Internet. A
moralidade pública sempre norteou os comportamentos que busquei
adotar e impor àqueles que me auxiliam no desempenho de funções
no espaço público. Busquei demonstrar, também, aqui, em matéria
fundamental como é a orçamentária, que a transparência é fator
decisivo para permitir o controle do cidadão sobre o seu patrimônio.

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima.

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

Gerais.
PROJETO DE LEI N° 2.176/2002*

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de
2003 e dá outras providências.
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Capítulo 1

Disposição Preliminar
Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo

155 da Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2003, que compreendem:

- as diretrizes gerais da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito;
VI - as disposições finais.

Capítulo II
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual

Art. 20 - A elaboração das propostas orçamentárias da administração
pública estadual para o exercício de 2003 obedecerá às seguintes
diretrizes gerais:

- dar precedência, na alocação de recursos, aos programas de
governo constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2000/2003, especialmente aos relativos à garantia de direitos
fundamentais de saúde, habitação, assistência social, segurança,
educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável de
assentamentos rurais, meio ambiente e saneamento básico, não
constituindo, todavia, limite à programação das despesas;

II - buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o
Estado possa recuperar sua capacidade de investimento;

III - buscar sempre a eficiência dos serviços prestados pelo Estado à
sociedade, mediante o atendimento às suas necessidades básicas;

IV - dar racionalidade à determinação das ações e à alocação dos
recursos necessários à execução dos subprojetos e subatividades
constantes no programa de trabalho de cada unidade, cumprindo as
diretrizes estabelecidas no PPAG.

Capítulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais
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Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 2003, que

compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000,
visando à obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas
Fiscais que integra esta lei.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- função, o maior nível de agregação das diversas áreas de

despesa que competem ao setor público;
II - subfunção, uma partição da função, que visa agregar

determinado subconjunto de despesa do setor público;
III - programa, um instrumento de organização da ação

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
que será mensurado por metas estabelecidas no plano plurianual;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações que
se realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto
e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços.

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e
operações especiais.

Art. 50 - Os valores de receitas e despesas contidos na Lei
Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos
em preços correntes.

Art. 60 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e
entidades do Poder Executivo serão encaminhadas à Secretaria de
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Estado do Planejamento e Coordenação Geral até o dia 13 de
agasto de 2002, para fins de consolidação do projeto de lei
orçamentária para o exercício de 2003, observadas as disposições
desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo
serão elaboradas segundo preços correntes.

§ 20 - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até 12 de julho de
2002, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de
2003, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias
de cálculo.

Art. 70 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do
disposto na alínea "b' do inciso III do artigo 160 da Constituição do
Estado, não incidirão sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes à contrapartida obrigatória do Tesouro

Estadual;
III - dotações referentes a obras em andamento;
IV - recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo à Industrialização -

FIND - e ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDI EST.

Art. 80 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no artigo 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
artigo 212 e no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do artigo 158 da Constituição do
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Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n°29, de 13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa;

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2003, com
identificação da natureza da divida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2003, especificados por
município, identificando o estágio em que se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsidio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando a fonte e
o montante dos recursos;

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG e na Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES para fins do disposto na Constituição
do Estado.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo,
consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles
implementados pelos órgãos e entidades vinculadas ao SUS.
Art. 90 - Na programação de investimento em obras da
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administração pública estadual, considerado o imperativo do ajuste
fiscal, será observado o seguinte:

- as obras já iniciadas terão prioridade sobre as novas;
II - as obras novas somente serão programadas se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já

iniciadas.
Art. 10 - As empresas estatais dependentes não poderão programar

despesas de investimento com recursos próprios quando o seu
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro
Estadual.
§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos

provenientes de convênio que tenha como objetivo específico a
cobertura de despesa de investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica à situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer
favorável da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF
e com aprovação do Governador do Estado.

Art. 11 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A proposta orçamentária consignará previsão de recursos
para financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no ano
de 2003 de, no mínimo, 10,75% (dez vírgula setenta e cinco por
cento) da soma das receitas previstas na Emenda à Constituição da
República n°29, de 14/09/2000, abaixo especificadas:

- 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) do
ICMS;

II - 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA;

III - l00% (cem por cento) do Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis' e Doação de Bens ou Direitos - ITCD;

IV - 100% (cem por cento) do Imposto de Renda incidente na fonte
sobre rendimentos pagos pelo Estado, inclusive por suas autarquias e
fundações;

V - 85% (oitenta e cinco por cento) da transferência do Fundo de
Participação dos Estados - FPE;
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VI - 63,75% ( sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento)

da parcela de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

Art. 13 - Os recursos correspondentes a 1% (um por cento) da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, conforme
determina o artigo 212 da Constituição do Estado, serão alocados,
nos termos do artigo 218 da Constituição da República, nos projetos e
atividades das entidades de fomento ao ensino e à pesquisa científica
e tecnológica abaixo especificadas:

- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC;
III - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG;
IV - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
V - Fundação Ezequiel Dias - FUNED;
VI - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG;
VII - Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHA;
VIII- Fundação João Pinheiro - FJP;
IX - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA;
X - Instituto Mineiro de Agropecuária; IMA;
Xl - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM;
XII - Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG;
XIII - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
Parágrafo único - A Lei Orçamentária identificará os recursos

mencionados no caput" deste artigo através da procedência de
recursos conforme previsto no artigo 19 desta lei.

Art. 14 - As metas físicas constantes no orçamento deverão ter sua
execução registrada no Sistema de Programação, Acompanhamento
e Avaliação da Ação Governamental - SIPAG.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 15 - Para elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as despesas correntes e de
capital serão limitadas, conforme abaixo:

- os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas terão como limite o montante fixado na Lei
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Orçamentária de 2002;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF, não podendo ultrapassar o montante global fixado na Lei
Orçamentária de 2002.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos anteriores as
despesas decorrentes de eventuais reajustes concedidos ou a
conceder aos servidores públicos e da implantação dos planos de
carreira e de reestruturação orgânica, mediante autorização legislativa
e as dotações destinadas ao pagamento de precatórios.

Art. 16 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas serão fixadas considerando os princípios
constitucionais, especialmente os da legalidade e da responsabilidade
e, ainda, os da valorização, da capacitação e da profissionalização do
servidor, bem como a legislação nacional, no que couber.

Parágrafo único - Serão contabilizadas, como outras despesas de
pessoal, aquelas provenientes de contratação de pessoal para
substituição a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos
do quadro de pessoal do órgão ou entidade.

Art.17 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo, a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte
de recurso, a modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de
despesa, conforme discriminado:

1 - Pessoal e encargos sociais;
2- Juros e encargos da divida pública;
3 - Outras despesas correntes;
4 - Investimentos;
5 - Inversões financeiras;
6 - Amortização da dívida pública.
§ 1°- A Reserva de Contingência, prevista no artigo 51, será

identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de despesa.
§ 20- As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos

orçamentários, entendidos como sendo os de maior nível da
classificação institucional.
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§ 30 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com

as respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos
e atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

§ 40 - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes
deverão observar o mesmo código, independente da unidade
executora.

Art. 18 - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do
crédito orçamentário, ou mediante transferência financeira a outras
esferas de governo e está assim discriminada:

20 - Transferências à União;
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal;
40 - Transferências a Municípios;
50 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;
60 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos;
70 - Transferências a instituições multigovernamentais nacionais;
80 - Transferências ao exterior;
90 - Aplicações diretas;
99 - A definir.
Parágrafo único - A modalidade de aplicação 99 - A definir - é de

utilização exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução
orçamentária enquanto não houver sua definição.

Art. 19 - A procedência destina-se a indicar se os recursos são
recebidos diretamente ou repassados por outra unidade orçamentária
integrante do orçamento fiscal, ou se destinam à contrapartida ou a
atender às despesas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica e a outras aplicações.

Art. 20 - As fontes de recursos constarão na lei orçamentária com
código próprio que as identifique conforme a origem da receita.

Art. 21 - A modalidade de aplicação e a procedência aprovadas na
lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificadas, justificadamente, para atender às necessidades da
execução orçamentária, desde que obedeçam aos seguintes
procedimentos:

- portaria da Superintendência Central de Orçamento para a
procedência;

11 - alteração no Sistema Integrado de Administração Financeira -



637
SIAFI para a modalidade de aplicação, pela unidade orçamentária
detentora do crédito.

§ 1° - As alterações da modalidade de aplicação serão evidenciadas
mediante publicação mensal da execução orçamentária da despesa
pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda.

§ 20 - As modificações a que se refere este artigo também poderão
ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na
lei orçamentária.
Art. 22 - A alocação dos créditos orçamentários será feita

diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das
ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a
titulo de transferência para unidades integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 23 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

AI. 24 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
especifica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1 0 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2002, com valores atualizados até a
referida data, de acordo com o § 1° do artigo 100 da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 30, de
13 de setembro de 2000.

§ 20 - Os recursos alocados para os fins previstos no ' caput ' deste
artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos
adicionais com outra finalidade.

AI. 25 - A celebração de convênio para transferências de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação
na lei orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto
na Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998.

§ l O - E vedada a celebração de convênio com entidade em situação
irregular, bloqueada na tabela de credores do SlAFl-MG.

§ 2° - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as caixas
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escolares das redes públicas municipal e estadual de ensino estão
dispensadas da observância da Lei n° 12.925, de 30 de junho de
1998.
Art. 26 - Não poderão ser destinados recursos para atender às

despesas com:
- sindicato, associação e clube de servidores públicos;

II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta
ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 27 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência
de estado de calamidade pública decretado no município e
reconhecido pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à
comprovação, por parte do município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano 2001, do percentual mínimo
previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino:

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos
nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República;

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1 1 do artigo 25 da
Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

§ 1° - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá
finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE;

II - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos
na área de atuação da ADENE;

III - 1% (um por cento) para os municípios, cuja quota no Fundo de
Participação dos Municípios-FPM seja superior ao valor do repasse do
ICMS recebido no mês imediatamente anterior.
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§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior

não se aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com
ensino fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas
identificadas como prioritárias pelos Programas Comunidade Solidária
e Comunidade Ativa e no Projeto Alvorada.

§ 3° - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § l O deste artigo, as despesas com
pessoal e os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na
execução do convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

Art. 28 - Para cumprimento do disposto no artigo 26 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, fica o Estado
autorizado a subscrever debêntures não conversíveis em ações, a
serem emitidas pela Companhia Energética do Estado de Minas
Gerais - CEMIG, para aplicação em empreendimentos de geração de
energia elétrica constantes no PPAG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a origem do
recurso.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta
descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
quantificações.

Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 2003 e a
composição da participação societária no capital em 30 de junho de
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2002;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
origens dos recursos e do detalhamento dos investimentos e a
consolidação do programa de investimentos.

Art. 31 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as
operações que são, respectivamente, origem e aplicação de recursos
e que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no
artigo 188 da Lei Federal n°6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 32 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Alterações na Legislação Tributária e Tributário-Administrativa
Ad. 33 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o ITCD, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais
do tributo;

III - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de
cálculo, das alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e
isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização
e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
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compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já
instituídos, em decorrência de alteração do texto da Constituição da
República;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte
e ao pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

Capítulo V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 34 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais,
atuará no fomento a projetos e programas de desenvolvimento social
e regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos
do Estado, de acordo com as definições do seu "Projeto Estratégico
2001-2004" e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo
Governo Estadual incluindo o PPAG, observadas também, as
determinações legais e normativas referentes aos fundos estaduais
dos quais é o gestor ou agente financeiro e demais instruções
aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ V - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as políticas de redução das
desigualdades regionais, de geração de emprego e renda, de
preservação e melhoria do meio ambiente, de crescimento e
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modernização do parque produtivo sediado no Estado e de
melhoria de sua competitividade.

§ 2° - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microprodutores rurais, à
agricultura familiar, às cooperativas e associações de produção, às
médias, pequenas e microempresas, e ao desenvolvimento
institucional e da infra-estrutura dos municípios.

§ 3° - A agência financeira oficial concederá os empréstimos e os
financiamentos de forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor
e garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo VI
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito

Art. 35 - A administração da dívida pública estadual interna ou
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 36 - A captação de recursos, na modalidade de operações de
crédito, pela administração direta ou por entidade da administração
indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a
contratação de financiamentos.

Art. 37 - Na lei orçamentária para o exercício de 2003, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 38 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta
do Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de
2002, terão a seguinte destinação:

- antecipação de cota financeira no exercício de 2003 para os
órgãos integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário e para o
Ministério Público e Tribunal de Contas;

II - recolhimento pelo Tesouro Estadual dos saldos financeiros livres
dos órgãos e entidades do Poder Executivo, exceto os destinados ao
fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 39 - O superávit financeiro de recursos diretamente arrecadados
- fonte 60 - das autarquias e fundações deverão reverter como
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recurso ordinário no final do exercício financeiro.

Art. 40 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, às solicitações encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programação,
que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 41 - As receitas resultantes de aplicações financeiras e as de
natureza não tributária arrecadadas por órgãos e entidades da
administração direta serão computadas entre as receitas do Tesouro
Estadual, para fins de cumprimento do Programa de Trabalho do
Governo.

Art. 42 - Para fins de transparência da gestão fiscal e observando-se
o princípio de publicidade, o Poder Executivo disponibilizará na
Internet, no site da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN:

- a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Proposta Orçamentária e a
Lei Orçamentária Anual;

II - as informações de programação e execução de metas físicas do
Módulo de Acompanhamento do Gasta Público do Sistema de
Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental
- SIPAG.

Art. 43 - Para os fins de acompanhamento e fiscalização
orçamentários a que se refere a alínea "b' do inciso 1 do artigo 160 da
Constituição do Estado, será assegurado aos membros da
Assembléia Legislativa acesso ao SIAFI-MG.

Art. 44 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 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 artigo 90 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, fica o Poder
Executivo autorizado a contingenciar as outras despesas correntes,
investimentos e inversões financeiras de cada Poder, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, desde que observe os seguintes
procedimentos:
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- encaminhamento ao Presidente de cada Poder, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, da memória de cálculo das novas
estimativas de receitas e despesas e demonstração da necessidade
da limitação financeira de empenho e movimentação financeira;

II - a comissão permanente que trata o § 2 0 do artigo 155 da
Constituição do Estado deverá, com base nas informações fornecidas
pelo Poder Executivo, definira limitação de empenho para os Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo e para o Ministério Público e
Tribunal de Contas.

Parágrafo único - No caso da comissão permanente não promover a
limitação de empenho, fica o Poder Executivo autorizado a
contingenciar as despesas mencionadas no "capur deste artigo
limitando-se os repasses duodecimais a que se refere o artigo 162 da
Constituição do Estado, às receitas efetivamente arrecadadas pelo
Tesouro Estadual.

Ad. 46 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2002, a programação dele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

- pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários;

- transferências constitucionais e legais por repartição de receitas
a municípios;

IV - pagamento do serviço da divida.
Art. 47 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal

de Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos
Poderes do Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao
trimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da
despesa mensal com pessoal e seus encargos.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às
autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e empresas
controladas pelo Estado.

Art. 48 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 49 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita
por decreto, após autorização legislativa.

§ 1" - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o
'caput" deste artigo serão elaborados conforme detalhamento
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constante no artigo 17 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e, no
artigo 29, para o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.
§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos,

subatividades e nos desdobramentos das operações especiais será
feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Art. 50 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos
e matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas
aos órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de
Estado da Casa Civil.

Art. 51 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em
montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita
corrente líquida.

Art. 52 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos
provenientes de dividendos ou de juros sobre capital próprio
referentes à sua participação na CEMIG, como aumento de capital da
referida empresa, com a finalidade de investimento na ampliação da
sua capacidade de geração e transmissão de energia elétrica no
Estado.

Art. 53 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a
publicação da lei orçamentária de 2003, o cronograma anual de
desembolso mensal discriminado por órgão de sua estrutura,
observando, em relação às despesas, a abrangência necessária à
obtenção das metas fiscais.

Art. 54 - As empresas estatais dependentes deverão ter sua
execução orçamentária e financeira registrada no Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI.

Art. 55 - As receitas arrecadadas pelos órgãos e entidades
integrantes do Orçamento Fiscal serão devidamente classificadas e
contabilizadas no SIAR no mês que ocorrer o respectivo ingresso no
sistema bancário ou em unidade própria de arrecadação.

Art. 56 - A despesa e a assunção de compromisso financeiro serão
empenhados segundo o regime de competência em observância ao
inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000.
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Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 58 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
* - Os documentos "Estimativa da Renúncia de Receita para os

Exercícios de 2003, 2004 e 2005", "Demonstrativos das Variações
Patrimoniais" e "Anexos de Metas Fiscais", incluídos na Mensagem
29612002, que contém o Projeto de Lei n° 2.176/2002, foram
publicados na edição em papel do "Diário do Legislativo" de
18/5/2002.

OFÍCIOS
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos

Municipais, encaminhando, em atenção a pedidos de diligência,
documentação relativa aos Projetos de Lei n

o
s 1.529/2001, 2.057,

2.062, 2.074, 2.091 e 2.099/2002. (- Anexem-se os documentos aos
respectivos projetos.)

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, justificando sua ausência em reunião
da Comissão de Fiscalização Financeira em 7/5/2002. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Vilmar Serafim de Brito, Presidente da Câmara Municipal de
Frei Inocêncio, encaminhando, em vista da aprovação de
requerimento do Vereador Erotides Araújo de Oliveira Filho, abaixo-
assinado de professores estaduais desse município e de Matias
Lobato, em que solicitam reajuste salarial; e moção de protesto dos
mesmos servidores contra o Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário
da Educação, por ter atribuído aos professores a má qualidade do
ensino no Estado. (- A Comissão de Educação.)

Aos Srs. Adalto Antônio Gonçalves, José Cassimiro Magalhães e
Teimo Braga, Presidentes das Câmaras Municipais de Patos de
Minas, Santana do Paraíso e Muriaé, respectivamente, confirmando a
adesão dessas Casas ao 1 Concurso Estadual de Sites sobre Turismo
em Minas Gerais.

Do Sr. Cláudio César da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Matozinhos, encaminhando, em vista da aprovação de proposição da
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Vereadora Regina Coeli, moção de apoio ao Projeto de Lei n°
2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, que extingue a taxa de
licenciamento de veículos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
2.093/2002.)

Do Sr. Paulo Tadeu Silva d'Arcádia, Prefeito Municipal de Poços de
Caldas, encaminhando cópia da manifestação dirigida à INB
Indústrias Nucleares do Brasil S.A., referente a demissões. (- A
Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Marilda Ribeiro Resende e outros, Vereadores à Câmara
Municipal de Uberaba, apresentando moção de apoio à aprovação do
Projeto de Lei n° 2.093/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
2.093/2002.)

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Chefe de Gabinete do Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público, encaminhando informações
relativas ao Requerimento n° 3.164/2002, do Deputado Eduardo
Brandão. (- Anexe-se ao Requerimento n°3.164/2002.)

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente da Caixa Econômica
Federal, (2), informando a liberação de recursos destinados ao Estado
e à COPASA-MG. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Dos Srs. Orlando Antunes de Oliveira e Francisco Eustáquio
Rabello, Presidentes da ADEPOLC e do SINDEPO, respectivamente,
reivindicando a inclusão dos policiais civis no projeto de lei do
Governador do Estado no qual são oferecidas melhorias salariais aos
policiais militares.

Do Sr. Fábio Persi, Diretor Regional da Cooperativa de
Administração Rural do Estado de Minas Gerais, solicitando
benefícios para a região da BR-451.

Do Sr. Fábio Persi, Diretor Regional da Cooperativa de
Administração Rural do Estado de Minas Gerais, solicitando obras de
asfaltamento na BR-451. (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Tereza dos Santos Silva, da Executiva da CUT em Minas
Gerais, fazendo considerações a respeito dos trabalhos da CPI das
Carvoarias, instalada nesta Casa. (- A CPI das Carvoarias.)

Da Sra. Carmen Sílvia Casadei Curi, encaminhando abaixo-
assinado de professores e servidores de escolas estaduais pelo qual
se reivindicam aumento de salário e plano de carreira. (- A Comissão
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de Educação.)

Do Sr. Paulo Fernandes Cardoso, Presidente do Conselho Popular
de Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro Felicidade,
localizado nesta Capital, formalizando protesto contra a PMMG por
não ter essa corporação dado cobertura policial às festividades do Dia
do Trabalho ocorridas no referido bairro. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)
Do Sr. Edevaldo Alves da Silva, Presidente da UNIFMU,

encaminhando exemplar de suplemento especial do jornal "Folha de
S. Paulo", o qual contém resumo de conferências proferidas sob os
auspícios da UNIFMU e do Instituto Metropolitano de Altos Estudos,
em São Paulo.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

REQUERIMENTOS
('1° 3.346/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual São Marcos,
no Município de Poço Fundo pelo transcurso de seu 500 aniversário. (-
A Comissão de Educação.)

N° 3.347/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Carvalhópolis pelo transcurso do 900 aniversário de sua emancipação.

N° 3.348/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações à comunidade do Município de
Cambuí, pelo transcurso do 1100 aniversário de sua emancipação. (
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.349/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
sejam enviados a esta Casa os documentos que menciona.

N° 3.350/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam
enviados a esta Casa os documentos que menciona.

N° 3.351/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
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seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas a
que envie a esta Casa a documentação que menciona. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)
N° 3.352/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que sejam
tomadas as providências que menciona, relativas ao Movimento
Estudantil Nacional Unificado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Jorge Eduardo de Oliveira e outros e Arlen Santiago.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Bilac Pinto, Dimas Rodrigues e Elaine
Matozinhos.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. e Sras.

Deputadas, amigos da imprensa, TV Assembléia, meus amigos e
minhas amigas, o assunto que desejamos abordar nesta tarde, a
propósito inclusive do Projeto de Resolução n° 1.802/2001, em
tramitação nesta Casa, é um tema recorrente, ao qual temos dedicado
nossa atenção desde o início de nosso mandato.

Trata-se da discussão sobre a ética e o decoro parlamentar, que,
invariavelmente, tem ocupado amplo espaço especialmente na
imprensa, mas que requer análise mais acurada em outros foros.
Já tivemos oportunidade de ocupar esta tribuna inclusive para

encaminhar à Mesa da Assembléia anteprojeto de resolução que
estabeleça normas de procedimento relativas à ética e ao decoro
parlamentar, nos termos do que dispõe o Projeto de Resolução n°
1.802, tendo em vista o dispositivo regimental que estabelece como
atribuição exclusiva da Mesa o patrocínio de proposição dessa
natureza.

Não há como negar os avanços verificados desde então. Como
exemplo disso citamos as mudanças promovidas pelo Congresso
Nacional no instituto da imunidade parlamentar, que já estão sendo
também trazidas para o texto da Constituição mineira, na forma de
proposta de emenda à Constituição que tramita nesta Casa. Inúmeras
são as opiniões formuladas e as correntes formadas sobre o assunto.
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No entanto, volto a enfatizar a necessidade de nos distanciarmos
do debate superficial para aprofundarmos na apreciação do tema e,
efetivamente, adotarmos medidas concretas que possam coibir os
exageros cometidos sob o pálio de mandato parlamentar ou de um
cargo nos Poderes Executivo e Judiciário.

Nessa avaliação, é primordial reconhecer que a relação entre os
valores éticos e políticos se reflete, sem sombra de dúvida, na
fundamentação dos sistemas políticos. E quando falamos em sistema
político torna-se essencial partir do princípio de que a democracia,
mesmo com todos os vícios decorrentes da participação do próprio
homem, ainda é o melhor sistema.

A democracia se distingue, como define Kelsen, por uma visão do
mundo baseada no respeito pelo outro e pelo princípio de legalidade,
do controle e da responsabilidade do poder, que exigem que os
governantes, os ocupantes de mandato parlamentar, sejam expostos
à luz pública para o efeito específico das avaliações dos governados.
Nela, a publicidade e a veracidade devem ser a regra.

Na verdade, porém, o que verificamos é acentuada dicotomia entre
o discurso e a prática. Parece que a vida moral e a vida do poder
percorrem veredas diferentes. Diante desse desencontro entre a ética
e a política, temos verificado justa e salutar indignação de todos os
que, como nós, desejam sinceramente ver e sentir a presença de
virtudes na condução da coisa pública de modo transparente e
correto.

Nesse sentido, a lição que extraímos da teoria democrática é que à
comunidade deve ser assegurado o direito a informação exata e
honesta de todos os aspectos que envolvem a atividade política e a
ação administrativa. E a noção da transparência e da verdade, que
constituem valores imprescindíveis no relacionamento humano, social
e político.

Cabe lembrar o ensinamento de Pe. Vieira, em um de seus
sermões, pregado exatamente na Igreja maior da cidade de São Luís
do Maranhão, no ano de 1654: "A verdade é filha legítima da justiça,
porque a justiça dá a cada um o que é seu. E isto é o que faz e o que
diz a verdade, ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que
tendes, ou vos dá o que não tendes; ou vos rouba, ou vos condena".

Não foi, por exemplo, a ausência da verdade que veio a macular a
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mais alta Casa Legislativa da República, o Senado Federal,
naqueles tristes episódios que culminaram com as renúncias dos
Senadores Antônio Carlos Magalhães e Jáder Barbalho?

E a falsidade deliberada a respeito de preços, custos, salários,
índices de inflação, embutida nos diversos planos de estabilização
econômica dos últimos anos e utilizada para acabar com a
instabilidade da moeda? Esse é o questionamento.

São situações como essas, citadas apenas a título de ilustração, que
afrontam os princípios de comportamento ético e de respeito ao
cidadão comum, e que devem ser firmemente rechaçadas em nome
de uma sociedade que deseja extirpar aqueles males que encontram
sua origem na ausência de ética.

E forçoso reconhecer que a invocação superficial e paradoxalmente
exagerada que se tem feito da palavra ética, em contextos os mais
diversos, conseguiu trivializar seu conteúdo verdadeiro.

O seu registro tem sido constante em todos os discursos, ensaios e
manifestações, causando mesmo certa insensibilidade aos que
ouvem, pois cria-se a noção de já se ter esgotado ou mesmo estarem
superadas as idéias nela contidas. Entretanto, nunca foi tão
necessário, como hoje se mostra, reabilitar a ética.

De nada vale reconhecer a dignidade da pessoa, se a conduta
pessoal não se pautar por ela. Esse o papel fundamental reservado à
ética. Essencial, portanto, enfatizar o conceito de ética como a ciência
do comportamento moral dos homens em sociedade. Se assim é, Sr.
Presidente, esta Casa, como instrumento catalisador das impressões,
dos sentimentos e anseios de nossa sociedade, não pode conduzir-se
em dissonância com a realidade presente.

Atento a essa constatação é que buscamos enfatizar a necessidade
de uma conduta ética no parlamento, entendendo a ética como a
disciplina normativa que, acima de tudo, indica às pessoas os valores
e princípios que devem nortear sua vida pública.

O que se espera, portanto, de nós, parlamentares, é a estrita
observância dos princípios éticos e democráticos, como
representantes legais que somos do povo mineiro.

Aliás, tenho comigo a plena convicção de que Minas Gerais, que
sempre foi reconhecida em todo o País como o Estado que melhor
traduz as aspirações por uma conduta ética particularmente na
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política, não deixará que essa postura seja comprometida por
gestos e atitudes que maculem as nossas caras tradições.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, através dessas reflexões, trazemos
a esta Casa a discussão mais profunda do Projeto de Resolução n°
1.802/2001, a fim de darmos nossa contribuição, nosso testemunho
quanto a nossa conduta, nossa ética no parlamento mineiro. Somente
através do nosso exemplo poderemos ter o respeito do povo que nos
elegeu. Solicitamos à Mesa que se debruce sobre o referido projeto de
resolução, de fundamental importância para a condução dos trabalhos
desta Casa, que terá um norte, um conduto para que tenhamos um
meio catalisador dos exemplos de todos os parlamentos e,
particularmente, do parlamento mineiro. São estas nossas colocações
na discussão sobre a ética e o decoro parlamentar, tão necessários na
vida do político e, particularmente, nesta Assembléia Legislativa.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, parabenizo o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva pelo seu pronunciamento extremamente abalizado,
competente e necessário. Precisamos não só pregar, falar e divulgar a
questão da ética e dos valores morais, mas exercê-los, vivenciá-los e
pô-los em prática. E todos nós, em todas as nossas profissões e
missões, temos que desempenhá-las da maneira mais ética e
valorosa possível. Ele foi muito iluminado na tarde de hoje com o seu
pronunciamento.

Dois assuntos me trazem a esta tribuna: o primeiro, mais uma vez,
lastimavelmente, são as estradas. Penso que chegará hora em que
não valerá a pena falar. Já são tantos e tantos os pronunciamentos,
com vários apartes, com várias citações a cada mês, a cada semana
e a cada ano, com relação ao estado caótico em que se encontram as
estradas em nosso Estado. São buracos que aumentam a cada dia,
assim como o péssimo estado de conservação das estradas. E
interessante dizer que o Governo Federal, há anos, investia cerca de
R$2.000.000.000,00 nas estradas brasileiras. No último ano, em 2001,
o Deputado Federal Eliseu Resende criou não uma nova taxa, novo
imposto, mas o Fundo Nacional de Transportes, oriundo das taxas
embutidas nos combustíveis. Esse Fundo deverá arrecadar, a partir
deste ano, algo em torno de R$6.000.000.000,00, aumentando em
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três vezes o que é destinado pelo Orçamento da União para a
conservação e melhoria das estradas brasileiras. Já estamos no
quinto mês, e são R$500.000.000,00, por mês, que saem para esse
Fundo	Nacional	de	Transportes.	Teríamos	que	ter
R$2.500.000.000,00 investidos nas estradas brasileiras e alguma
coisa viria para Minas Gerais. Infelizmente, não estamos vendo isso
acontecer e perguntamos: Onde está esse recurso? O que está sendo
feito com esse recurso e por que não está sendo usado para a
finalidade à qual foi destinado?

Fica essa constatação de que as nossas estradas continuam tirando
vidas, provocando acidentes, danificando veículos, prejudicando o
bolso do contribuinte que paga IPVA e todas as taxas rodoviárias e
não tem benefício em nossas estradas. E lastimável essa situação e
volto aqui, talvez pela 12 a vez, para falar desse mesmo problema
crônico e interminável.

O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o seguinte:
quando um estudante brasileiro, qualquer que seja o nível do curso,
freqüenta escola estrangeira, precisa revalidar esse período de estudo
junto às instituições nacionais, para obter o reconhecimento oficial, de
responsabilidade do Ministério da Educação. Para isso, são feitas
algumas exigências, definidas em normas especificas, entre as quais
a tradução oficial do currículo e, em casos de revalidação de
certificado de conclusão de curso, a avaliação por meio de provas de
conhecimento. Considero tais medidas importantes e mesmo
indispensáveis, para que se possa aferir a qualidade da formação
escolar recebida por esse estudante, fora de nosso País. No caso de
diploma de curso superior, ainda mais necessária se torna essa
avaliação, uma vez que o estudante estará entrando no mercado de
trabalho e assumindo as responsabilidades do exercício profissional.

Refiro-me com ênfase especial aos que se formam em medicina no
exterior e voltam ao Brasil. E óbvio que a avaliação para efeito de
revalidação desse diploma tem de ser muito criteriosa e apurada, pois,
da correta habilitação profissional, dependerão muitas vidas.

O que vem ocorrendo, no entanto, é que esse processo de
avaliação, apesar dos prazos estabelecidos em normas do próprio
Ministério da Educação, se vem prolongando indefinidamente. Chegou
ao meu conhecimento o caso de médicos - mais de 300 no Estado -
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que aguardam há muito tempo a conclusão desse processo. Em
dois desses casos, os interessados estão esperando a revalidação do
seu diploma há dois anos e meio, apesar de se terem submetido às
provas, em que obtiveram excelente pontuação. Tudo isso acarreta
aos interessados não só um grande desgaste para a sua auto-estima,
como também representa consideráveis prejuízos materiais, já que se
acham impedidos de exercer, regularmente, a sua profissão. Ficam,
assim, sem os meios de sustento, dependendo das famílias para o
custeio de todas as despesas, apesar de tanto esforço para
conseguirem se formar.

O que se espera é a sensibilidade da Reitoria da UFMG e do
Ministério da Educação, para o cumprimento dos prazos previstos
para a conclusão dessas providências necessárias à avaliação e à
conseqüente revalidação do diploma. Esse sem-número de obstáculos
ao exercício profissional acaba por desestimular esses jovens que
arduamente se prepararam para o ingresso na carreira e que podem
prestar relevantes serviços ao Estado e ao País, tanto no dia-a-dia da
profissão que escolheram, como na pesquisa científica.

Fica, pois, o meu apelo às autoridades competentes, em
solidariedade a esses muitos mineiros ora impedidos de exercer a sua
profissão, para que esses órgãos, a Reitoria da UFMG e o Ministério
da Educação, se pronunciem e encerrem esses processos, para que
esse colegas possam, honestamente, cumprindo todas as
formalidades necessárias, exercer as suas profissões, vendo
respeitados os seus prazos e os seus direitos.

Realmente, esse fato injusto vem ocorrendo. Se há prazos legais
para o cumprimento dessas determinações, qual o motivo de se
prolongar por tanto tempo o andamento desse processo? Parece-me
que foi prolongado por seis meses. Pessoas, há mais de dois anos e
meio, desejam revalidar os seus diplomas, mas não conseguem,
exatamente devido à demora com que a IJFMG e o Ministério da
Educação vêm tratando esses processos. Estamos defendendo esses
estudantes que saem de nosso Estado e do País para estudar no
exterior. Ao regressarem, para revalidar os seus cursos, deparam-se
com esses prazos exageradamente prolongados, que trazem sérios
prejuízos ao exercício das suas profissões.

0 Deputado Amilcar Martins (em apar te)* - Agradeço ao Deputado
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Doutor Viana sua gentileza e cumprimento-o pelo seu
pronunciamento. Aproveito para fazer uma saudação e um
agradecimento, em nome de todos nós, mineiros, e de todos os
Deputados, por um gesto muito bonito da família de um grande
político mineiro, o ex-Vice-Presidente da República Pedro Aleixo. A
sua família, nos últimos dias, doou ao Governo de Minas Gerais a
casa que lhes pertencia em Ouro Preto. Essa casa tem um significado
simbólico muito importante. Nessa casa, por muitos anos, no final da
sua vida, morou um grande pintor do Estado do Rio, que se apaixonou
por Minas Gerais e que tantos serviços prestou à cultura desse
Estado. Refiro-me ao pintor Alberto da Veiga Guignard. Nessa casa
funciona a Fundação de Artes de Ouro Preto - FAOP -, que é um
órgão ligado à Secretaria da Cultura.

Em nome de todos, gostaria que fosse registrada nos anais da
Assembléia Legislativa a nossa palavra de gratidão pelo gesto de
desprendimento dessa família, que doou uma casa valiosa ao
Governo do Estado, para que continue funcionando a FAOP.
Agradeço a todos, ao Dr. Maurício Aleixo, à D. Eloísa Aleixo e, de
uma maneira particular, ao nosso querido amigo e grande mineiro Pe.
José Carlos Brand Aleixo, que foi o responsável direto por esse gesto
de doação da casa da família de Pedro Aleixo ao Governo de Minas
Gerais, à Secretaria da Cultura e aos mineiros. A toda a sua família e
a todos os seus dependentes, oferecemos a nossa palavra de
gratidão. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado pelo aparte. Faço minhas as
suas palavras, referendando-as por completo. 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,

honra-nos, sobremaneira, a presença em nosso recinto do Vereador
Rosenberg Medeiros, de Montes Claros, que, pela primeira vez, visita
esta Casa. E uma grande liderança da nossa cidade e encontra-se
junto ao João Carlos na Sala de Imprensa. Lembro-me,
particularmente, de seu pai, Sr. Ney de Souza Medeiros, um grande
amigo prematuramente falecido. Dele o Vereador herdou a
capacidade, a amizade e um grande conhecimento da realidade social
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de Montes Claros. Muito obrigado pela presença, Vereador.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, um acontecimento nos próximos
dias deverá marcar o âmbito esportivo do nosso Estado de uma
maneira muito especial. Quero que as minhas primeiras palavras
sejam de agradecimento, de apoio e de congratulações com as
Secretarias de Estado de Esportes e da Educação, na pessoa dos
Secretários Sérgio Zech Bruno Coelho e Murílio Hingel, pela
realização dos Jogos Escolares. Pelo segundo ano consecutivo,
realizam-se em Minas Gerais os Jogos Escolares, que contam
também o apoio da Loteria Mineira.

Essa competição começa no dia 29 próximo e será disputada em
dois módulos: 1, para atletas de 12 a 14 anos de idade, e II, para
estudantes de 15 a 17 anos.

Os Jogos Escolares serão disputados em três fases: a regional,
entre os dias 29 de maio e 2 de junho; as finais regionais, de 14 a 16
de junho; e a finalíssima, em Poços de Caldas, entre os dias 17 e 25
de agosto. A primeira etapa será disputada em 14 cidades-sedes; e a
segunda, em seis. As cidades que receberão os atletas na primeira
etapa são: Lagoa da Prata, Pedro Leopoldo, Conselheiro Lafaiete,
Conceição do Mato Dentro, Janaúba - no Norte de Minas -, Formiga,
Pouso Alegre, São Lourenço, Patos de Minas, lturama, Almenara -
nossa querida cidade do vale do Jequitinhonha -, Itabira, Cataguases
e Leopoldina.

Cerca de 600 escolas públicas e particulares, representando 205
municípios mineiros, irão disputar essa competição, com cerca de 20
mil atletas. Estarão em jogo os títulos de vôlei, basquete, handebol,
futebol de salão e atletismo, nas categorias masculina e feminina, e
também as modalidades que estréiam este ano: ginástica olímpica,
natação, trampolim e xadrez.

Com a volta da competição nas escolas mineiras, Minas Gerais
voltará a ocupar um lugar de destaque no cenário esportivo brasileiro.
Nas escolas, com certeza, aparecerão muitas promessas de atletas,
que devolverão ao Estado de Minas Gerais o título de maior celeiro de
atletas do Brasil. Esta é a opinião do Secretário de Esportes, Sérgio
Bruno, e do Secretário da Educação, como de todos aqueles que
estão ajudando na promoção dos Jogos Escolares.

Aproveito a oportunidade para informar, também, que até agora
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cerca de 15.066 atletas -disputarão os jogos coletivos. Estão
inscritas 176 equipes no basquete, 530 equipes no futebol de salão,
343 no handebol e 389 no vôlei. Nos esportes individuais, mais de 5
mil atletas formam 235 equipes de atletismo, 30 de ginástica olímpica,
60 de judô, 171 de natação, 24 de trampolim e 98 de xadrez.

Vejam os números que trazemos aqui como prova de que essa será
a maior disputa, no interior de Minas Gerais. Quero cumprimentar as
Secretarias de Esportes e da Educação por essa iniciativa. Os jovens
estudantes, futuros atletas, e o esporte mineiro agradecem o esforço,
o entusiasmo pela realização dessa competição.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na região do Norte de Minas reina a
esperança de um grande empreendimento do Governo Federal, talvez
um dos maiores de modo geral e, sem dúvida, o grande, o maior
empreendimento no meio ambiente em nossa região. Refiro-me à
implantação do chamado "Parque Nacional Cavernas do Peruaçu".
Esse parque será um dos poucos de Minas Gerais e o único na região
Centro-Norte de Minas. Portanto, um parque situado no âmago da
região do vale do Peruaçu, com enorme potencial turístico, com
grande futuro para a nossa região, um projeto já aprovado e para o
qual estamos esperando a implantação.

Inicialmente, um polígono de 6.000ha, situado nos Municípios de
Januária e Itacarambi, foi declarado de utilidade pública para fins de
desapropriação, por meio do decreto de 29112/94, talvez o último ato
do então Presidente Itamar Franco.

Posteriormente, em 21/9/99, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso declarou, para desapropriação, área bem maior, de
56.800ha. para a implantação do Parque.

Por força de termo de ajuste entre o Ministério Público Federal e a
Fiat Automóveis, ficou acertado que a Fiat adquiriria e doaria ao
Governo Federal a primeira área de 6.000ha. Isso foi no ano de 1995.
Começaram as negociações; porém, até agora, ao que se sabe, a Fiat
adquiriu cerca de 2.000ha, estando essa poderosa empresa
inadimplente para com o Ministério Público Federal. Até agora, não
cumpriu o termo de ajuste a que se comprometeu, sendo passível,
aliás, de pesadas punições.

Na última sexta-feira, recebemos, em Montes Claros, visita grata,
importante, a visita do Ministro mineiro do Meio Ambiente, Dr. José
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Carlos de Carvalho. Foi inaugurar a nova sede do IBAMA nessa
cidade. Por sinal, foi muito bem construída, sendo um orgulho da
nossa cidade. Naquele momento, reacenderam-se as esperanças de
que o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu pudesse ser, realmente,
implantado. Por quê? Primeiro porque seria o único parque nacional
da metade de Minas Gerais para cima, o único da região do Centro-
Norte de Minas Gerais, do Jequitinhonha. Segundo porque seria um
parque fantástico, maravilhoso, aproveitando-se as belezas da região
do Peruaçu, nos Municípios de Itacarambi e Januária, com suas
grutas e cavernas, suas inscrições rupestres atribuídas aos índios,
seus rios subterrâneos, a beleza daquelas matas, cachoeiras e
cascatas... E terceiro porque os centenas de proprietários, fazendeiros
daquela área já declarada para desapropriação estão impedidos de
utilizar suas fazendas. Houve limitação, restrição no direito de
propriedade, já que houve, na verdade, duas decretações de utilidade
pública para fins de desapropriação. Então, a classe rural, os
fazendeiros que têm propriedades, que não podem investir na área do
parque, aguardam a desapropriação para resolver o seu problema e
desatar esse nó.

O que está faltando? Dentro da área dos 6.000ha está faltando a
negociação do restante do terreno, por parte da Fiat. Fazemos, desta
tribuna, um apelo à poderosa empresa, um dos orgulhos de Minas
Gerais, para que agilize os entendimentos, a negociação com os
fazendeiros, dentro da área do polígono dos 6.000ha. E preciso
pressionar, pedir, apelar. Nós, que amamos o meio ambiente, que
defendemos a ecologia, esperamos que a Fiat cumpra o dever de
negociar, comprar e doar ao Governo Federal essa área, para que
seja implantado o Parque do Peruaçu.

Fora da área dos 6.000ha, o que está faltando? Dentro da área dos
56.800ha é necessário fazer um levantamento fundiário urgente, com
a descrição de cada propriedade, o valor das terras, a descrição das
benfeitorias. Perante o Ministro José Carlos de Carvalho, sugerimos
que fosse feito um convênio com a UNIMONTES, que tem um
"campus" em Januária, a fim de que realize esse levantamento.
Tivemos boa acolhida por parte do Ministro. Estamos ansiosos por
que esse levantamento seja realizado. Assim, daremos um passo
definitivo para a implantação do Parque Nacional Cavernas do
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Peruaçu.

Também estava presente, naquele momento, recebendo o Ministro e
participando desses entendimentos, a Deputada Elbe Brandão, a
quem concedo aparte.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Obrigada, Deputado Luiz
Tadeu Leite. Fico feliz hoje, como aconteceu no dia em que V. Exa.
recebeu, em Montes Claros, um Ministro mineiro, do PSDB, que faz
valer a torça política de Minas e a parceria do Governo Federal com
relação ao meio ambiente, além do carinho que tem tido para com o
Norte de Minas.

O Parque Grande Sertão Veredas já existe na região. Há mais de
dois anos estamos lutando pela implantação do Parque do Peruaçu.
Naquele momento, junto com o Presidente do IBAMA, o Ministro
autorizou a demarcação fundiária do vale do Peruaçu. Na próxima
segunda-feira estaremos com a UNIMONTES, no Ministério do Meio
Ambiente, fazendo o acerto final dessa demanda.

Solicitei ao Presidente que designe o acompanhamento permanente
desta Casa ao PRODETUR, que abrange todas essas discussões a
respeito dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, inseridos na área da
ADENE, para que possamos acompanhar, a busca com o Ministério
Público Federal. A FIAT já tem o dinheiro, comprou parte dos terrenos.
Esse dinheiro originou-se de multa que recebeu. O Governo Federal
destinou parte do dinheiro proveniente dessa multa para que seja
viabilizado o vale do Peruaçu, com um plano de gestão sustentável,
outro caminho que poderemos seguir.

Essa missão conjunta em favor do Norte de Minas dará resultados,
porque está sendo possibilitada por ação clara e efetiva do Ministro.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço as palavras da nobre
Deputada Elbe Brandão, acrescentando que não senti
constrangimento, sendo Deputado do PMDB, aliado do Governador
Itamar Franco, de quem fui Secretário da Justiça, em receber o
Ministro do PSDB, porque é mineiro, está demonstrando grande
carinho e seriedade para com os assuntos de Minas Gerais. O
Ministro José Carlos de Carvalho tem sido agradável surpresa para os
que não o conhecem, mas não para os que já o conhecem, como eu,
há mais de dez anos, pela sua capacidade e seriedade.

E importante, neste momento, quando se fala de Norte de Minas,

IA



660
quando se fala de Jequitinhonha, que nós, desta Casa, mesmo de
credo político diverso, tenhamos a capacidade de nos unir, de nos
irmanar em favor de um empreendimento tão importante como esse: o
Parque Nacional Caverna de Peruaçu.

Por essa razão, estaremos juntos com a Deputada Elbe e os demais
Deputados da região onde for necessário, reivindicando esse parque.
Não é possível que os fazendeiros tenham desapropriadas suas terras
e, como não vem a desapropriação, não podem investir nas suas
propriedades, aumentar o seu gado, fazer suas pastagens, enfim,
estão impedidos de utilizar a sua propriedade há muitos anos, sem
que o Governo dê solução adequada.

Estaremos vigilantes para que o Norte de Minas consiga receber
essa jóia, porque será verdadeira jóia para a nossa região o Parque
Nacional Caverna de Peruaçu, pela beleza ecológica, pelo potencial
turístico enorme, inestimável, que significa a implantação desse
parque em nossa região. Muito obrigado.

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

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, pessoas
presentes nas galerias, é com muito orgulho que ocupamos esta
tribuna, nesta tarde de 1615/2002. Apesar de ter tentado proferir essas
palavras anteriormente, não consegui, tendo em vista o Regimento
Interno desta Casa e as inscrições feitas.

Mas não poderia deixar de usar esta tribuna para dizer que,
verdadeiramente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
estão em festa. Na quarta-feira passada, tivemos a oportunidade de
votar, em 20 turno, o novo Código de Ética e Disciplina dos militares
do Estado. As vezes tenho dito a muitos companheiros desta Casa
que não podem imaginar o que essa mudança, o que esse novo
Código de Etica significa para muitos Soldados, Cabos, Sargentos e
Subtenentes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Vivemos período difícil de 1964 a 1984, o período ditatorial, o regime
militar, e, infelizmente, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
acabou recebendo carga de um pecado que não era dela. O
regulamento disciplinar da PM impera desde a época do Estado Novo,
desde 1943, porque o seu texto é o mesmo, apesar de tentarem
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vender que é do ano de 1983. O teor desse último decreto - temos
a certeza absoluta - é ainda do Estado Novo, de 1943. Mas estamos a
poucos dias de nos livrar de instrumento tão arcaico, obsoleto,
maquiavélico, tão draconiano, medieval, que é o chamado
"famigerado amarelinho" da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais.

Em 1984, a população fez um grande manifesto, grande mobilização
no País afora pelas Diretas Já. Em 1985, tivemos a primeira eleição
direta para Presidente pós-período regime militar. Muitos dos
Deputados que foram exilados, cassados durante aquele regime,
certamente, foram eleitos e compuseram a Assembléia Constituinte de
1988, uma Assembléia muito bonita que conseguiu, no dia 5/10/88,
promulgar a tão falada Constituição Cidadã, do Dr. Ulisses
Guimarães.

Vejamos: cidadã para quem?. A Policia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar, ainda ficavam num gueto isolado do restante da
sociedade, numa comunidade fechada, com regras próprias, e com
seus senhores feudais, cada vez mais, definindo o que ocorreria com
aqueles seus servos, no dia-a-dia. Era isso que acontecia nos quartéis
da Policia Militar. Mas, felizmente, tivemos avanços na Constituição
Federal, que, em seu art. 50, diz: (- Lê:)

'Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos seguintes termos:

- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;" - menos no Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar.

"III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante". Esse instrumento arcaico e ultrapassado foi, com
muita certeza, o causador de inúmeros suicídios no seio das
corporações policiais militares.

"IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato". Esse instrumento também não permite que o cidadão
policial militar ou Bombeiro Militar tenha a mesma liberdade de
expressão, trazida no texto constitucional de 88.

"VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
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religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva". Lá,
só podemos optar por um tipo de religião, que é imposta a todos os
policiais militares. E não poderíamos fazer uma segunda opção,
porque os senhores feudais nunca deixaram que isso acontecesse.

- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação". No interior dos quartéis, o que
mais vemos é exatamente o contrário.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria muito que essa mesma
Constituição, a chamada Constituição Cidadã, do Dr. Ulisses
Guimarães, já estivesse sendo aplicada no interior dos quartéis. Mas
só poderemos dizer isso, quando definitivamente nosso Governador
Itamar Franco sancionar o novo Código de Ética e Disciplina dos
Militares Estaduais.

Volto a repetir, e o farei quantas vezes for necessário, que este
regulamento tão arcaico e obsoleto sequer deixava o policial conduzir
sua vida privada da maneira como entendesse. Lá, tínhamos a prisão
administrativa. Quantos de nossos companheiros, apenas por terem
chegado 5 minutos atrasados para uma chamada feita no quartel ou
porque deixaram que um botão de sua farda se soltasse, coisa que
nem haviam percebido, ou até mesmo pelo simples fato de se
apresentarem com a barba por fazer, ficaram presos dentro do quartel
por cinco ou dez dias. Portanto, entendemos que esse novo Código
de Ética e Disciplina vem curar, de uma vez por todas, as feridas
deixadas pelo famigerado RDPM, regulamento que é uma cópia fiel do
RDE - Regulamento Disciplinar do Exército - idealizado para uma
tropa aquartelada, uma tropa de caserna, que não condiz com nossa
realidade de Polícia Militar e Bombeiro Militar, que tem, na sua
essência, uma atividade eminentemente civil. Mas, para deixar bem
claro para aqueles que nos ouvem, esse instrumento mostra, no
"caput" de seu art. 1°, para quem, exatamente, ele veio.

O art. 1° do regulamento da Polícia Militar diz o seguinte: "O
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar - RDPM - tem por finalidade
definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e
estabelecer normas relativas às punições disciplinares,
comportamento policial militar das praças, recursos, recompensa e
conselho de disciplina das praças". Portanto, é um instrumento
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retrógrado, obsoleto, que foi criado apenas para ser aplicado de
Soldado a Subtenente. Os demais eram donos dos feudos, que não
poderiam ser alcançados por esse instrumento.

Tive oportunidade de trabalhar 15 anos na instituição e nunca vi um
oficial ser punido por ter chegado 10 minutos atrasado. Tivemos a
coerência e a sensatez de, na condição de relator no 1° e no 2 0 turnos
do novo Código de Ética de Disciplina, discutir com o Comando da
Polícia Militar, com o comando do Corpo de Bombeiros Militar, com a
Associação dos Oficiais e com a Associação dos Praças um texto
capaz de buscar harmonia e melhorar as relações interpessoais dos
militares nos quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar.

Portanto, tivemos a coerência e a sensatez de buscar o equilíbrio no
novo Código de Ética de Disciplina, para que não atente contra a
liberdade e a inviolabilidade da vida privada, para que não atente,
principalmente, contra o direito de ir e vir do cidadão. Ainda hoje, no
ano 2002, o Ten.-Cel. Milagres tem baixado normas internas proibindo
os policiais militares de sair de seus municípios em horário de folga.
Por que ainda se permite que isso aconteça? Por que esse
regulamento ainda está em vigor? Já foi votado em 2 0 turno, mas
ainda está pendente da sanção do Governador Itamar Franco.

Tenho a convicção e a certeza absoluta de que S. Exa., pela sua
posição de estadista e de homem público sensível, vai sancionar o
projeto o mais rápido possível. Pessoas como o Ten.-Cel. Milagres,
Comandante do 21 0 Batalhão de Ubá, parecem desconhecer a
Constituição Federal, porque, a todo o momento, a estão rasgando.
Tenho insistido com o Cel. Alvaro Antônio Nicolau em que é preciso
dar um basta internamente a essas questões.

Não posso admitir que um Tenemte-Coronel, Comandante de um
batalhão, assuma atitude de um magistrado, quando condena um
cidadão a uma pena e lhe dá a liberdade condicional dizendo o
seguinte: "Você não pode passar das 22 horas. Você não pode sair do
município sem a minha autorização". Esse cidadão não tem essa
competência.

Faço questão de rasgar, desta tribuna, esse instrumento arcaico,
obsoleto e maquiavélico que vai deixar de vigorar em breve. Graças a
Deus, os praças estão ficando livres desse instrumento que,
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certamente, foi autor de muitos suicídios e de desagregações nos
selos de famílias. Infelizmente, esse instrumento ainda continua sendo
usado por aqueles que conhecem a democracia, a liberdade e a
inviolabilidade da vida privada e ainda acham que são capazes de
sustentar-se por um instrumento tão arcaico e ultrapassado como
esse.

Ten.-Cel. Milagres, é bom que V. Exa. saiba que o novo Código de
Ética já foi votado em 2° turno e que vamos rasgar e fazer uma
fogueira desse famigerado RDPM. Tenho a certeza de que o novo
Código de Ética será sancionado nos próximos dias. Não podemos
admitir que um policial militar, para sair de seu município, tenha que
apanhar salvo-conduto. Salvo-conduto é para bandido, para marginal
que foi condenado pela justiça e tem que se apresentar para o Juiz
para o cumprimento de sua liberdade condicional. Salvo conduto não
é para policial. Essa história dos Comandantes, tais como o Ten.-Cel.
Milagres, que comanda o 21 0 Batalhão da cidade de Ubá e vem
utilizando desse subterfúgio para dizer que o PM não pode sair do seu
município... Gostaria de saber se existe isso na Polícia Civil, no
Ministério Público, no Judiciário ou nos demais setores do Executivo.
Uma professora tem que pedir autorização à sua Diretora para se
ausentar do município? Temos que entender, e mais do que nunca
esse Comandante, que a Polícia Militar não é a palmatória do mundo,
a única responsável pelo sistema de defesa social. Portanto, não
admito e faço um apelo ao Cel. Alvaro, porque tenho denunciado
constantemente ao Ministério Público esses abusos. Lá estaremos
para cobrar as providências a serem tomadas. Não podemos permitir
que esse famigerado RDPM venha permear a vida daqueles que
foram libertos pela Constituição cidadã do Or. Ulysses Guimarães do
dia 5/10188.

Portanto, digo a todos os militares do Estado de Minas Gerais que,
de agora em diante, as feridas vão cicatrizar, podem ter certeza,
assim que o Governador Itamar Franco sancionar o novo Código de
Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Não havendo
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outros oradores inscritos, 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se inicia amanhã, na

Comissão de Fiscalização Financeira, o prazo de 10 dias para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n° 2.161/2002,
que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao
exercício de 2000.

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
3.352/2002, da Comissão de Educação. 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 Educação - aprovação,
na 86a Reunião, dos Projetos de Lei n os 1.959/2002, do Deputado
Bené Guedes, 2.019/2002, do Deputado Ivo José, 2.031/2002, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.033/2002, do Deputado João Leite,
2.067/2002, do Deputado Djalma Diniz, 2.078 e 2.079/2002, do
Deputado Antônio Andrade, e 2.088/2002, do Governador do Estado,
e dos Requerimentos n

o
s 3.280/2002, do Deputado Doutor Viana,

3.296/2002, do Deputado Arlen Santiago, e 3.330, 3.334 e
3.337/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de

Oliveira e outros, em que solicitam a realização de uma reunião
especial para homenagear a Universidade José do Rosário Vellano -
UNIFENAS - pela passagem de seus 30 anos de fundação. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Arlen Santiago, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 739/99, de sua autoria, que aguarda
parecer em comissão. A Presidência defere o requerimento, de
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conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ermano Batista, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
tônica do noticiário da imprensa, nos últimos dias, no tocante ao
Estado de Minas Gerais, tem sido dizer como estamos literalmente
"quebrados", que está o Tesouro Estadual sem recursos para cobrir as
mais elementares despesas de custeio. E uma situação que preocupa,
muito, todos os mineiros, e em virtude dela ocupamos esta tribuna,
desde já agradecendo aos colegas parlamentares e ao povo mineiro a
atenção que dispensarem às minhas palavras.

Em princípio, será lícito lembrar que o desequilíbrio não vem de hoje
e que a administração Itamar Franco não é a responsável exclusiva
pela derrocada. Não custa recordar, ainda, que o processo teve início
no Governo Newton Cardoso, quando foram contraídos 40% da atual
dívida pública mineira. Essa herança pesada transferiu-se aos
Governos posteriores, e chegamos agora ao fundo do poço, com a
crise sensivelmente agravada pelo imobilismo que caracteriza a atual
gestão do Palácio da Liberdade.

Aqueles que pretendem incriminar o Governo Federal pelo triste
epílogo adotam uma posição cômoda e imediatista, mas que não
corresponde à verdade. Efetivamente, se Minas deixou de ser a 2
potência econômica do País, não foi porque a União recentemente
cumpriu cláusula contratual e arrestou recursos da ordem de
R$46.000.000,00. Como se sabe, o rombo é muito maior, e o
Executivo mineiro, melhor que ninguém, sabe disso. Ademais, não se
pode creditar ao "apagão" o não-crescimento das receitas: prova é
que, no contexto nacional, foi irrelevante a queda da produção
exclusivamente por causa da crise energética. A redução do Produto
Interno Bruto, que poderia ser muito maior, deveu-se à crise
internacional, deflagrada pelo terrorismo em setembro de 2001.

Ocorre que a divida de Minas Gerais com a União é hoje de cerca
de R$28.000.000.000,00, refletindo um inchaço muito típico de
governos sem planejamento. No ano passado, o Tesouro mineiro

rÃ



667
fechou o exercício com um déficit de R$1.350.000.000,00. A média
mensal desse déficit, no corrente ano, tem sido de R$83.000.000,00.
Em que pese aos íntimos salários pagos pelo Executivo, o Estado
está empenhando 73,4% do que arrecada com a folha do
funcionalismo, muito acima do permitido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. E, em vez de programar e concretizar outros investimentos
produtivos para aumentar a receita real, o Estado prefere ater-se ao
terrorismo fiscal, com efeitos devastadores sobre o empresariado,
sobretudo o de pequeno porte.

Ora, é evidente que a sonegação deve ser combatida, mas esse
combate não deve confundir-se com a voracidade fiscal que anula a
livre iniciativa. Nos dois últimos anos, como resultado da política
equivocada, a Receita Estadual apresentou um crescimento contábil
aproximadamente de 30%, e fecharam-se as contas de 2001 com
uma arrecadação total de R$10.400.000.000,00. Só que tal
desempenho não foi acompanhado pelo crescimento econômico.

Na verdade, o furor fiscalista do Governo mineiro levou à insolvência
cerca de 230 mil empresas, às quais faltam crédito e políticas de
incentivo. De nada adiantaram, até agora, tentativas para mudar esse
quadro, porque o Executivo as rechaça: exemplo frisante disso foi a
proposta desta Assembléia para o Micro Geraes, impiedosamente
vetada pelo Governador.

Enquanto isso, agravam-se as tensões sociais provocadas pelo
empobrecimento. Campeiam o desemprego e a violência. O
funcionalismo está recebendo seus proventos com atraso de até um
mês. Só no último dia 14 de maio é que começou a ser quitada a folha
do mês de abril. Os trabalhadores da educação - na justa luta por
melhores salários - encontram-se em greve, e a paralisação atinge
hoje 50% das escolas estaduais.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Além de nos agregarmos
ao discurso de V. Exa., representando o nosso partido, o PSDB, não
podemos nos esquecer dos milhares de designados que já estão no
olho da rua. E agora, segundo as contas mostradas pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, só das superintendências, são mais de 2 mil
funcionários que trabalharam tantos anos e que não têm direito a
nada.

Faço um apelo para que V. Exa. nos ajude para haver um
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entendimento no Colégio de Líderes para que os designados
tenham um critério que prestigie seus anos de trabalho pelo nosso
Estado. Muito obrigada.

O Deputado Ermano Batista - Acresçam-se às palavras da Deputada
Elbe Brandão que, "enquanto milhares de alunos se acham fora das
salas de aula, não há previsão para o término da greve. E isso porque
os professores reivindicam salários que chegariam, se reajustados, à
modesta média de R$500,00! Estaria o Governo Itamar Franco
investindo mais na educação? A resposta é negativa: enquanto em
1998, último ano da administração Eduardo Azeredo, os gastos com a
educação representaram 46,41% das despesas, no ano passado
foram investidos apenas 34,61%.

E a desestabilização do sistema educacional e da valorosa classe
dos professores públicos por parte de um governo omisso, que não
impõe respeito. De outro lado, não se explicam as escaramuças -
típicas de Governo onde falta autoridade - entre as Polícias Civil e
Militar, em via pública e colocando em risco a vida da população.

O contrato de renegociação da dívida do Estado com a União,
celebrado durante o Governo Eduardo Azeredo, tem sido apontado
pela equipe Itamar Franco como a fonte de todos os males.
Estaríamos, pelo acordo, cumprindo condições leoninas e em
desvantagem em relação a outros Estados, signatários de acordos
semelhantes. Pois aí também falta fundamento: os acordos firmados
com outras unidades da Federação não diferem substancialmente
daqueles constantes do documento mineiro. A taxa de juros é a
mesma - 7,5% ao ano -, e o comprometimento da receita é o mesmo
- 13%. Todos os Estados que tinham dívida mobiliária assinaram o
acordo, e mesmo algumas cidades, como São Paulo. Aliás, o Estado
de São Paulo foi o único contemplado com juros inferiores - 6% ao
ano -, porque ofereceu os maiores ativos em garantia, da ordem de
20%, enquanto os outros ofereceram 10%. Acontece que os outros
Estados estão pagando seus compromissos regularmente, apesar de
a maioria ter capacidade econômica muito inferior à de Minas.

A equipe Itamar Franco diz ainda que a cláusula de bloqueio de
recursos pelo Governo Federal é inaceitável. Entretanto,
recentemente, enviou a esta Casa dois projetos para contrair
empréstimos com o BIRD e com o Banco do Nordeste, nos quais
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consta a mesma cláusula. Em resumo, culpar o contrato de
renegociação da dívida - no todo ou em parte - pelo atual estado de
coisas é, no mínimo, uma leviandade. Mas nosso Governador prefere
continuar quixotescamente investindo contra moinhos de vento, como
quando decretou a moratória que nunca existiu.

Os números, aliás, falam por si: a dívida mobiliária do Estado, em
31/3/96, era de R$7.388.000.000,00; em fevereiro de 1998, à época
da renegociação, era de R$11.353.000.000,00; com o abatimento
conseguido com a renegociação, caiu para R$9.784.000.000,00;
estima-se que hoje, se a dívida não tivesse sido renegociada, estaria
R$6.000.000.000,00 acima da existente. E hoje, Srs. Deputados, a
dívida já está em R$28.000.000.000,00. E um fracasso para quem diz
que está saneando o Estado de Minas Gerais em termos econômicos.

Uma retrospectiva do Governo Itamar Franco mostra-nos que seu
Governo tem sido uma seqüência de equívocos e uma sucessão de
deslizes. Avolumam-se as denúncias sobre irregularidades. Entre
elas, ocorrem-nos o episódio do então Chefe do Ministério Público,
envolvido com sua família em suspeitas de estelionato; o caso da
FUNED, em que houve dispensa de licitação para compra de
materiais; o escândalo da FHEMIG, com contratações e fornecimentos
direcionados; o do DER, que contratou 19 empreiteiras sem licitação;
o caso da então Procuradora-Geral do Estado, envolvida em conflito
de interesses; os casos da ADEMG e da Loteria, que dispensam
comentários; e as suspeitas de fraude na Rodoviária, hoje na ordem
do dia.

Entretanto, o Governador só reage quando os fatos já estão
consumados. A reação é constituída de frases de efeito e de atos
bombásticos, que não chegam às conclusões exigidas pelo povo
mineiro. Porque a grande verdade é que S. Exa. ocupa tempo integral
maquinando projetos de ordem pessoal. Ora é candidato à
Presidência da República, ora a Vice de José Serra, ora deseja
reeleger-se para o Palácio da Liberdade, ora lhe serve senatoria
vitalícia ou reluzente embaixada no exterior. Enquanto isso, o
interesse público fica esquecido, estabelece-se a cizânia mesmo entre
os que apoiam seu Governo e desagrega-se a sociedade.

O Dr. Itamar Franco, se não erramos no cálculo, tem ainda oito
meses à frente do Executivo mineiro. Esse tempo é suficiente para
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que S. Exa. reaja e ponha as mãos à obra, procurando amenizar
os efeitos desastrosos da sua gestão, que pode ser considerada
temerária. Para começar, deve negociar com a União, com isenção e
objetividade, para que nos cheguem recursos federais necessários ao
equilíbrio das contas. Também ainda é tempo para que se atraiam
novos empreendimentos para o Estado, tornando a economia auto-
sustentável. E ainda tempo, finalmente, para equacionar o problema
dos professores e do funcionalismo em geral, das Polícias, da saúde
pública, do saneamento, da habitação, enfim de todas as carências
que hoje inserem Minas na contramão do desenvolvimento nacional.
O Estado está falido, Sr. Governador! A única saída seria juntar os
trapos e fazer do limão uma limonada! Esperamos em Deus que sua
consciência de mineiro e suas responsabilidades como detentor do
mandato popular falem mais alto! Só assim V. Exa. conseguirá evitar
esse ocaso melancólico em sua passagem pelo Executivo mineiro.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Ermano
Batista, cumprimento V. Exa. porque, mais uma vez, com o brilho da
sua análise e da sua inteligência e como brilhante tribuno, volta em
um libelo de denúncia de clareza poucas vezes vista. V. Exa., em
alguns minutos, fez um balanço nefasto de um Governo que tanto mal
causou ao povo. Infelizmente, é tarefa nossa, do Poder Legislativo,
além de legislar e de criar leis, fiscalizar o Poder Executivo.
Estabelecemos o contraditório nesta Casa. E isso V. Exa. faz melhor
do que ninguém. Graças a seu brilho, pudemos ouvir, nesta tarde, o
mal que foi feito ao povo de Minas Gerais, pela teimosia, pela falta de
compromisso e desinteresse de um Governador que pretendeu
apenas tocar a qualquer custo um projeto de natureza pessoal,
colocando os seus interesses acima e à frente dos do povo que o
elegeu. Infelizmente, o resultado disso foi o fim melancólico de um
Governo que não tem recursos nem mesmo para assegurar ao
funcionalismo público o simples pagamento da folha do, mês que vem.

E com tristeza que chegamos a essa conclusão. E também uma
palavra de alerta ao povo de Minas Gerais. E preciso retomar o
crescimento do nosso Estado. Graças ao alerta dado por V. Exa., se
Deus quiser, retomaremos o caminho do crescimento econômico, do
desenvolvimento e da alegria do povo de Minas Gerais. Meus
parabéns.
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O Deputado Ermano Batista - Meu caro e digno Deputado

Amilcar Martins. O aparte de V. Exa. foi muito oportuno. Embora eu
seja, nesta Casa, Líder da Oposição, não faço discurso oposicionista.
Faço um discurso de alerta, simplesmente. Praza a Deus que meu
grito possa despertar o Governador do estado letárgico em que se
encontra, porque esse é o desejo do povo mineiro. Os eleitores de
Minas, aqueles que o elegeram e mesmo aqueles que como nós se
colocaram na Oposição, como mineiros, como amigos de Minas,
gostaríamos de - já nos estertores deste Governo - poder aplaudi-lo
pela grandeza do seu trabalho. Mas, lamentavelmente, isso não é
possível, porque Itamar Franco, durante os quatro anos no Palácio da
Liberdade, fez daquele local uma tribuna política, um palanque
eleitoral, buscando encontrar ecos em todo o País.

Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, e agradeço a sua
compreensão, pedindo a Deus que as nossas palavras não morram,
não fiquem exíguas dentro das paredes desta Casa, mas que saiam
daqui e encontrem eco nos ouvidos do Governador, seja por
intermédio do Líder do Governo ou do Líder do seu partido ou de
qualquer Deputado que compõe a sua base, para que acorde para a
realidade e, pelo menos nesses últimos meses, possa governar um
pouquinho o Estado de Minas Gerais, que até agora está
desgovernado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcelo

Gonçalves, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 mm.
Com a palavra o Deputado Marcelo Gonçalves.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputadas, senhoras e senhores, imprensa, como Vice-Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, estive há 2 horas no Comando da
Polícia Militar, com o Cel. Alvaro e com o Cel. Severo. Falamos sobre
a Soldado Suzery de Lourdes Ribeiro, que, depois de fazer compras
com uma amiga no BH Shopping, quando estava indo para a sua
residência, ao parar num sinal, dois elementos tentaram assaltá-la
num seqüestro relâmpago. Os assaltantes colocaram-nas no banco
traseiro do carro e começaram a andar por Belo Horizonte. Em certo
momento, um deles parou o carro e o outro foi abrir o porta-malas
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para ver se as duas cabiam nele. Por felicidade, a Soldado Suzery,
que havia deixado a bolsa embaixo do banco, aproveitou para retirá-la
e o seu revólver calibre 38, que estava dentro dela, fazendo um
disparo que consideramos legítima defesa. Ela tinha de agir naquele
momento. Acertou um deles no tórax, enquanto o outro estava
verificando o porta-malas.

Ao chegar lá, fez outro disparo no outro elemento. O outro está em
estado grave. Provavelmente, ficará paralítico. Estamos aqui em
defesa da Soldado Suzery. Aliás, a Comissão de Direitos Humanos -
eu e o Deputado Márcio Kangussu fomos lá, pessoalmente - se
colocou à disposição dela. Vimos a necessidade da Comissão de
Direitos Humanos também levar o direito às pessoas de bem, não só
àqueles assaltantes, àqueles maus elementos que vêm aqui, que
falam dos soldados, da Polícia Civil, sobre o que está acontecendo.
Ninguém vê o lado da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, fiz
questão de, junto com o Presidente da Comissão, ficar em defesa da
Soldado. Quero deixar bem claro que esta Comissão tem
compromisso com a vida das pessoas de bem. Hoje a Soldado Suzery
está presa. Há um trâmite legal. Ela mesma se entregou para
percorrer o caminho legal, o inquérito policial na Polícia Civil. Mais
tarde, o Juiz deve liberá-la. Então, é tudo questão de caminhos. As
pessoas, às vezes, não compreendem porque a prenderam. Esse é o
caminho legal., O Comando da Polícia Militar, tanto o Cel. Severo
quanto o Cel. Alvaro, está inteiramente favorável. Não há nada contra
a Soldado. Ficamos satisfeitos em esclarecer esse assunto. Isso, às
vezes, vem à tona como se o Comando da Polícia tivesse prendido a
Soldado em represália à sua ação. Muito pelo contrário, todos somos
favoráveis à sua ação. Acho que toda a sociedade mineira está
favorável a ela.

A Comissão envolve muitas denúncias aleatórias. O cidadão vem
aqui e fala da Polícia Civil, da Polícia Militar. Queremos mudar a
característica da Comissão de Direitos Humanos. Quando houver a
denúncia, anotaremos e chamaremos o denunciado para fazer
acareação junto com o denunciante. O que ocorre normalmente é que
a pessoa vem, denigre a imagem de alguém, vai embora, a imprensa
divulga isso, e, depois, a outra pessoa, quer da Polícia Civil, quer da
Polícia Militar, vem aqui mas já não adianta a sua defesa.
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A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado

Marcelo Gonçalves, parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Estou
muito alegre por ver a Comissão de Direitos Humanos nessa postura
imparcial, defendendo direitos de todos, sobretudo dos nossos
policiais. Quero fazer coro com V. Exa., quando hipoteca a
compreensão, diria até mais, a solidariedade com a policial Suzery,
que, lamentavelmente, foi atacada e, em legítima defesa, teve que
tomar essa atitude. Não tenho dúvida de que a nossa policial, não só
pelo fato de, no cumprimento da lei, estar recolhida, está sofrendo,
porque qualquer um de nós, qualquer pessoa de bem sofreria em
situação dessas. Não queríamos, não desejávamos isso, mas somos
capazes de entender e, como V. Exa. disse, apoiar, porque era a vida
dela ou a do bandido. E óbvio que todos temos que entender -
esperamos que a justiça tenha esse entendimento, porque será
julgada - que estava em legítima defesa da sua vida, do seu
patrimônio.

Isso, infelizmente, não ocorre vez por outra, tem ocorrido na
situação do policial vítima, como foi o caso dela, tem ocorrido no
cumprimento do posso dever. O policial é encarado, atacado por
infratores da lei. As vezes tem que matar ou morrer. Parabéns a V.
Exa., à Comissão de Direitos Humanos! Em nome da Polícia Civil,
que, com muito orgulho, represento nesta Casa, manifesto
solidariedade, compreensão e apoio à policial Suzery. Muito obrigada.

O Deputado Marcelo Gonçalves (concluindo) - Agradeço as palavras
da Deputada Elaine Matozinhos. Queremos, tanto da Polícia Militar
quanto da Polícia Civil, que cumpram o que deve ser cumprido. E
como a Deputada Elaine Matozinhos disse: "Ou é a vida dele ou dela
ou a do bandido". Não podemos ficar parados, na Comissão de
Direitos Humanos, defendendo bandidos nesta Casa. Temos de dar
um basta nisso. Espero que o Poder Judiciário cumpra o seu papel em
relação a esse caso, ou seja, que a libere o mais rápido possível,
porque está sofrendo, é um ser humano como qualquer um de nós.
Ela é um pouco mais preparada, mas, mesmo assim, está sofrendo
muito porque teve de optar entre sua vida e a do bandido. Era a sua
vida e a da amiga ou a de dois bandidos. Seu ato foi de coragem,
merecendo todo o nosso respeito e apoio. Espero que esse inquérito
policial que está sendo feito pela Polícia Civil seja entregue ao Juiz, o
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mais rápido possível, para que ela possa estar perto de seus
familiares.

Quero agradecer também ao Tribunal de Justiça do Estado, em que
esta Comissão esteve. Estivemos também em Araçuaí, e não havia
nenhum Juiz ali. A solicitação da Comissão de Direitos Humanos já foi
atendida, e Araçuaí já tem dois Juizes. Tivemos uma reunião com o
Secretário da Segurança, Dr. Márcio Domingues, por quem tenho
grande admiração. Ele está fazendo um trabalho magnífico junto com
seu Secretário Adjunto e sua assessoria. Ele tinha um compromisso
com a cadeia de Araçuaí. Havia uma dúvida quanto ao local em que
estava subordinada. Já está provado que está subordinada à
Secretaria da Segurança. Nosso Secretário, homem sério, poderá
resolver esse problema, porque ali reina um estado de calamidade
pública. "In loco", pudemos verificar o desperdício de dinheiro. Essa
cadeia foi abandonada, há três anos, depois de ter sido quase
construída. O próprio Secretário empenhou-se em resolver o
problema. Acredito que ele já esteja tomando as devidas providências
para o retorno das obras da cadeia de Araçuaí.

Quanto à estrada de Jequitinhonha a ltaobim e a Almenara, onde
tivemos uma audiência pública a requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, o Presidente do DNER, hoje DENIT, prometeu recuperá-la.
Há a parte federal e a estadual. O Estado está fazendo sua parte.
Muito obrigado.

28 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i 8 Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de número regimental.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. Portanto,

não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando

os Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 20, às
8h30min, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 354a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
9/5/2002

Presidência do Deputado Antônio Júlio
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
- Palavras do Secretário Márcio Barroso Domingues - Entrega de
placa.

Composição da Mesa
O Sr. Locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à

mesa os Exmos. Srs. Márcio Barroso Domingues, Secretário da
Segurança Pública, representando o Exmo. Sr. Governador do
Estado, Dr. Itamar Franco; Weber Americano, Delegado-Geral de
Polícia, representando o Vice-Governador Newton Cardoso; José
Antônio de Morais, Secretário Adjunto da Segurança Pública; Ten.-
Cel. PM Dâmodes Freire Júnior, representando o Comandante-Geral
da PMMG Cel. Alvaro Antônio Nicolau; e Deputada Elaine Matozinhos,
autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O Sr. Locutor - Gostaríamos também de registrar a presença, como

extensão desta Mesa, dos membros componentes do Conselho
Superior da Polícia Civil: Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-
Geral de Polícia; Sr. Edvaldo Raimundo Bicalho Brandão,
Coordenador-Geral de Segurança; Jaci de Abreu, Superintendente-
Geral da Polícia Civil; Sr. João Lopes, Diretor-Geral da Academia de
Polícia Civil; Sr. Jairo Léllis Filho, Superintendente de Planejamento e
Coordenação; Sr. Oto Teixeira Filho, Diretor-Geral do DETRAN; Dra.
Ivete Meio Braúna, Superintendente Administrativa; e Fidelcínio
Pedrosa Filho, Delegado Assistente. Em nome desses, gostaríamos
também de saudar e agradecer a presença dos demais Delegados e
integrantes da Policia Civil.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

WC
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O Sr. Locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a

Polícia Civil pela passagem do Dia do Policial Civil, que será amanhã,
dia 10.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Márcio Barroso Domingues, Weber Americano, José

Antônio de Morais, Ten.-Cel. Dâmocles Freire Júnior, Deputada Elaine
Matozinhos, colegas Deputados; Delegados e Delegadas, a quem
saúdo na pessoa de meu amigo, Delegado José Nonato; senhoras e
senhores, esta Presidência tem a satisfação de dar início à reunião
especial em que, por requerimento da nobre Deputada Elaine
Matozinhos e outros parlamentares, a Assembléia Legislativa
homenageia os policiais civis pelo transcurso de seu dia, cuja
comemoração foi fixada, pela Lei n° 12.533, de 1991, para o dia 10 de
maio.

E preciso dizer que esta data faz parte da própria história do Brasil e
relembra o alvará firmado, nesse mesmo dia, em 1808, pelo então
Príncipe Regente, D. José Fernando de Portugal, que criou a
Intendência-Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil. Estamos
saudando hoje, portanto, nesta reunião, os 194 anos de existência da
organização institucional da Polícia Civil em nosso Pais.

Desse modo, a origem dessa corporação coincide com a vinda de D.
João VI e da Corte Portuguesa para o Brasil, pois o ato do Príncipe
Regente instituía, a um só tempo, a polícia da Capital Federal e a
polícia do País, sob ordenação civil.

Uma história construída ao longo de quase dois séculos merece o
reconhecimento, de dever e de justiça, da sociedade brasileira. Vale
lembrar que, no tempo do Brasil-Colônia, os Governadores-Gerais
concentravam em suas mãos os Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e, conseqüentemente, pleno poder de polícia.

No estado democrático, a polícia, longe de ser o chamado braço
armado do Estado ou mesmo um órgão voltado para a repressão das
liberdades públicas, é, na verdade, a instituição que tem o poder e o
dever de agir na manutenção da ordem pública e da segurança de
toda a coletividade. Em termos concretos, é um órgão protetor da
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sociedade, um ente do poder público destinado a garantir o próprio
exercício da ordem constitucional dentro da concepção democrática
de organização social.

Tanto é assim que a origem de seu nome provém do grego "pólis",
significando cidade, mesma etimologia de cidadania, e está presente
também na raiz da palavra política, porque, naquela época, a
autoridade política respondia diretamente pela segurança da
comunidade.

Em Minas Gerais, temos uma Polícia Civil cuja história e formação
precisam ser cada vez mais conhecidas por nossa sociedade. O alto
nível profissional de seus membros vem desde a criação da antiga
escola de polícia, em 1926, embrião da hoje prestigiosa Academia de
Polícia Civil de Minas Gerais - ACADEPOL -, que mantém um padrão
de ensino e de qualificação reconhecido no País e no exterior.

Basta considerarmos seus cursos, como o de pós-graduação em
criminologia, ou ainda o de formação policial, nos quais os aspirantes
cumprem rigorosos programas curriculares.

Nessa programação se incluem também os cursos de
aperfeiçoamento, de preparação para chefia policial, de
especialização, atualização, reciclagem e treinamentos. E todo esse
trabalho obedece a uma filosofia de educação baseada na
transmissão de conhecimentos, de forma a incitar à reflexão e ao
debate, bem como a concretizar um processo de ensino-
aprendizagem fundado no conceito de 'ensinar a fazer, fazendo".

Temos, portanto, na Polícia Civil, quadros preparados, intelectual e
profissionalmente, para enfrentar os grandes desafios desse momento
grave que vive o País, marcado pelo aumento alarmante da
delinqüência e da criminalidade, produzindo verdadeira psicose de
insegurança pública. E são esses profissionais que estão presentes
no "front" do grande conflito social de nossos dias, sob risco cotidiano,
e devem merecer o maior respeito e crédito da nossa sociedade.

E por isso que o Dia do Policial Civil, mais do que justa homenagem
a um servidor público, a um defensor e promotor da ordem, a um
agente essencial da polícia judiciária e, conseqüentemente, da ordem
jurídica, representa o merecido reconhecimento que temos pela
instituição policial. Com sua competência e suas atribuições
constitucionais fixadas no estado democrático, a Polícia Civil contribui
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para a consolidação, em nosso País, dos bens mais preciosos que
existem em toda e qualquer nação: a liberdade e a justiça.

Temos um longo caminho a percorrer neste Brasil de tantas
injustiças e gritantes desigualdades sociais. Mas, como aliados de
uma causa maior, haverão sempre de estar ao lado da ordem, da
liberdade e da justiça, razão de ser da instituição policial numa
democracia. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
Sr. Presidente Antônio Júlio, Secretário Márcio Barroso Domingues,

Sr. Weber Americano, Sr. José Antônio de Morais, Ten.-Cel.
Dâmocles Freire Júnior, Delegados de Polícia, Médicos Legistas,
Peritos Criminais, Escrivães de Polícia, Detetives, Identificadores,
Auxiliares de Necrópsia, ex-Carcereiros, senhoras e senhores,
telespectadores da TV Assembléia, ocupo a tribuna com a sublime
responsabilidade de falar aos meus amigos e colegas policiais, como
Deputada e policial, para comemorarmos o Dia do Policial Civil no
Estado, instituído pela Lei n° 12.533, data em que se comemora
também o Dia da Polícia Civil, criada em 10 de maio de 1808. Por
esse motivo, hoje foi escolhida para ser homenageada a tão bela e
digna classe policial civil, bem como o Dia da Polícia Civil pela
Assembléia Legislativa, por força de nosso requerimento e por
deferência a meus pares.

Na magnitude de nossos trabalhos, fazemos a segurança pública,
salvamos vidas, resguardamos e recuperamos patrimônio,
combatemos a violência sexual, a violência doméstica; buscamos
garantir a liberdade de ir e vir do cidadão e temos o grande mister de
apontar para a justiça os infratores da lei, para que sejam
processados e julgados pelos crimes que cometeram.

Esse grande trabalho, embora avançando muito no campo
institucional por meio de significantes conquistas, reservou-nos tristes
surpresas no campo profissional, com a perda de vários policiais que
morreram no cumprimento do dever, ao longo dos anos.

Queremos reverenciar esses companheiros que nos antecederam,
deixando o legado de nossa querida Polícia Civil.

Reverenciamos também os nossos companheiros que hoje se
encontram aposentados, após vidas de dedicação à segurança
pública e à Policia Civil. A vocês o meu reconhecimento, como
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Deputada Estadual, representante do povo mineiro, e como
policial.

Ao trabalho de nossos companheiros da ativa atribuo a certeza de
que a Polícia Civil de Minas é uma das mais sérias e competentes do
Brasil. E assim é, porque cada um de nós, policial, é que faz a
instituição. A Polícia Civil somos nós, policiais competentes e
abnegados, que abrimos mão, muitas vezes, da família, do lazer, do
sono, do descanso, para ficar dias e noites a fio embrenhados em
investigações que não podem ser interrompidas.

Enfim, tudo vale a pena! Não deixamos seqüestros, estupros,
latrocínios e tantos outros crimes sem apurar. Em Minas, não existem
crimes misteriosos, graças à eficiência de nossos policiais: Delegados
de Polícia, Médicos Legistas, Peritos Criminais, Escrivães de Polícia,
Detetives, Identificadores, Auxiliares de Necrópsias e os nossos ex-
Carcereiros.

Queremos reverenciar com muito carinho as chefias das
Superintendências, dos departamentos, das nossas delegacias
regionais - e hoje temos todos os nossos Delegados Regionais nesta
Casa -, as nossas delegacias seccionais, as nossas delegacias de
polícia.

Sabemos a responsabilidade de chefiar e dela resulta o conjunto do
trabalho.

Quero, neste dia, prestar uma homenagem ao nosso Secretário da
Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, Delegado-Geral
de Polícia, jovem, experiente e competente, que tem sabido, com
seriedade, conduzir os destinos da Polícia Civil. Com serenidade e
equilíbrio, sabe enfrentar os desafios da instituição e vencê-los. Para
mim, caro Secretário, é muito fácil falar sobre V. Exa. Fácil, porque o
conheço bem. Tivemos o privilégio de trabalhar juntos na Delegacia
Especializada de Falsificações e Defraudações, de sermos vizinhos
por um bom período no Complexo Souza Cruz: eu, titular da
Delegacia Especializada de Crimes Contra Mulher, e V. Exa., Diretor
do Instituto de Identificação.

Tenho por sua pessoa o maior respeito e amizade, e a sua vida
pessoal e profissional é modelo para todos nós. Parabenizo-o por toda
sua trajetória de vida e peço a Deus que continue abençoando-o e
iluminando-o na difícil, porém, encantadora função de fazer a
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segurança pública dos mineiros.

Através da pessoa de nosso Exmo. Sr. Secretário Adjunto, Dr. José
Antônio de Moraes, homem conhecido pela sua honradez e
competência, queremos saudar a todos os membros do Conselho
Superior de Polícia Civil, rendendo-lhes nossas mais sinceras
homenagens.

Quero também, neste momento, fazer a prestação de contas de meu
mandato, do mandato de uma Deputada que é policial.

Quero lembrar que, mesmo antes de tomar posse, quando se
instalou a Comissão de Transição para o novo governo - Governo
Itamar Franco -, reivindicamos que a Polícia Civil estivesse presente.
Era importante que o Governador eleito, ao tomar posse, tomasse
conhecimento de como estávamos e o que pretendíamos. A Polícia
Civil fez-se presente representada pelos Delegados Gerais, Dr. Márcio
Barroso Domingues, Dr. Vítor Hugo Moreira de Resende e Dr.
Fidelcínio Pedrosa.

Assim que tomamos posse, fizemos requerimento a esta Casa
solicitando fosse criada a comissão permanente de segurança pública
e, naquele momento, não conseguimos viabilizá-la, mas, três anos
após, estamos vendo já na pauta para votação a criação da referida
comissão.

Participamos efetivamente de todas as discussões, seminários,
audiências públicas sobre segurança pública nesta Casa.

Apresentamos o Projeto de Lei n° 590/99, que visa criar o fundo de
habitação de Polícia Civil; o Projeto de Lei n° 1.795/2001, que autoriza
o Governador a criar o Gabinete de Gerenciamento de Crises,
objetivando buscar soluções aceitáveis para eventos críticos em que
haja reféns, iminente risco de vidas humanas e que, por sua
complexidade e repercussão, exijam do aparato policial postura
estratégica, com utilização de técnicas especializadas.

Apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição n° 37/2000,
que garante a inamovibilidade dos Delegados de Polícia, a qual
esperamos e desejamos seja aprovada.

Aprovamos a Proposta de Emenda à Constituição n° 60, hoje
Emenda à Constituição n° 52, que extinguiu o cargo de Carcereiro da
Polícia Civil, passando os seus ocupantes para o cargo de Detetive, a
qual esperamos em breve seja cumprida. Esse foi um grande passo
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para que possamos cumprir a Lei n° 13.720/2000, que determina
que os presos passem à disposição da Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos.

Nós, policiais, e a Polícia Civil não queremos ter sob nossa custódia
15.700 presos. Nossos policiais têm de fazer policia judiciária, polícia
de investigação, e não tomar conta de presos. E preciso que se
cumpra a lei estadual.

Acompanhamos de perto as negociações de nossos aumentos
salariais. Apresentamos emendas importantes de interesse da Polícia
Civil em projetos de lei que tramitam nesta Casa. Lutamos muito para
que o DETRAN, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística
permanecessem dentro da estrutura da Secretaria da Segurança
Pública.

Assim, feita a prestação de contas e as nossas homenagens,
queremos dizer que hoje é tempo de reflexão, introspecção, para
vislumbrarmos o entendimento e alcançarmos a sabedoria que nos
permita identificar a razão grandiosa de nossa existência, que há de
ser sempre marcada pela fé n'Aquele que nos fortalece.

Nós, policiais civis, devemos seguir a marcha inexorável da
evolução dos tempos, sem descurar do escopo maior de servir, de
ser, no exercício do nosso sagrado ofício, um instrumento da vontade
de Deus em busca do harmônico convívio entre os homens e do
imprescindível aprimoramento de toda a sociedade.

Felizes os que alcançam a perfeita consciência de que o cargo
público há de ser exercido sem empáfia, sem arrogância, porque a
nós não pertence, e sim ao Estado, e numa dimensão maior promana
de Deus, por n'Ele, fonte segura e perene de todas as coisas,
encerrar-se todo o poder e toda a glória.

Hoje é fato, nas grandes metrópoles, que a segurança pública
configura motivo da maior preocupação; seus moradores exigem do
Governo, cada vez com mais veemência, ações concretas para obstar
o crescimento da violência e da criminalidade, mantendo-se em níveis
aceitáveis que lhes permitam desenvolver, sem sobressaltos, as
atividades do seu cotidiano.

Premidos pela opinião pública e pela forte pressão da mídia, as
autoridades envidam esforços para solucionar o problema e
invariavelmente imaginam encontrar-se na restruturação do aparelho
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policial o eficaz remédio para curar a síndrome de insegurança de
que são acometidos os habitantes das grandes cidades. E evidente
que a medida é necessária, diríamos mesmo imprescindível, mas não
podemos olvidar que, por si só, jamais debelará a grave questão da
violência no País. Até o leigo no assunto veria nessa afirmativa uma
verdade incontestável. Com a reestruturação do aparelho policial, hão
de vir também a do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e, principalmente, do complexo penitenciário, que,
com raras exceções, nem de longe cumpre sua primordial finalidade
de reeducar o encarcerado. Ao reverso, avilta-o, violenta-o e dilacera-
o, afastando-o dos mínimos sinais da presença de Deus e instruindo-
o, dia a dia, na mais perversa e eficiente universidade do crime. A
violência atual é reflexo do descaso dos nossos administradores
públicos com as questões sociais relevantes, ao longo dos anos, para
qualquer nação do universo: emprego, moradia, saúde, educação e
melhor distribuição de renda.

Pagamos agora o preço da negligente incompetência administrativa
do passado.

O certo é que a sociedade reclama mudanças na estrutura dos
órgãos responsáveis pela segurança pública. Temos que estar com o
espírito desarmado e aberto à discussão, porque as instituições
existem para atender aos anseios da sociedade, jamais para
satisfazer interesses particulares ou corporativistas.

Todos, sem exceção, estamos rigorosamente a serviço da causa
maior da justiça. Como policiais pesa-nos nos ombros a obrigação de
zelar pela observância da lei, e a nós, especificamente, cumpre vigiar
com desvelo a manutenção da ordem. Mais que privilégio, tal
circunstância torna-nos espelho para os que nos circundam, o que
aumenta muito a nossa responsabilidade.

Esse fardo pode ser leve ou extenuante, a depender do modo como
consideramos nosso mister. Para aqueles que conseguem ver mais
adiante do que uma rotina de procedimentos formais, para os
idealistas - e estes são imprescindíveis -, nosso encargo se enquadra
entre os de elevada finalidade, porquanto somos os primeiros
chamados a restaurar a harmonia, em prol do esclarecimento dos
fatos ao encontro da verdade. Somos os acendedores de lampiões,
aqueles que dão o primeiro passo no sentido sublime da realização da
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justiça. Graças ao nosso destemido esforço, o tecido social, no
instante ferido, começará de pronto a ser recomposto, a fim de que a
paz possibilite a convivência civilizada e, portanto, segura e, quiçá,
feliz.

Ainda que a sociedade reconheça a necessidade de tal mister, a
nós, mais do que a ninguém, cumpre valorizar e honrar a missão que
nos foi destinada. Para isso, basta lembrar que na barbárie, que
corresponde ao exílio da lei, somos todos desprotegidos, frágeis
vítimas do difícil e agressivo temperamento humano. Eis aí o porquê
do Estado e, em particular, da Polícia Civil e do policial civil.

Sejamos atentos e orgulhosos da nossa causa. Com o nosso
cotidiano havemos de ajudar muitos homens a entrar na lei e por ele
sair mais confiantes. Não há atitude mais nobre. Sejamos grandes em
bondade, enormes em dedicação e humanidade, gigantes em
compreensão e heróis que já somos por aptidão e ofício.

A força do pensamento e da vontade canalizados é capaz de vencer
obstáculos a princípio intransponíveis, razão por que estamos
realizando um grande sonho marcado por suor e lágrimas.

Somos policiais civis no espírito e na essência, não nos importa
quão longe tenhamos que caminhar, desde que o caminho nos leve
sempre aonde existir a necessidade de prevenir e reprimir crimes
contra o Estado e aonde a nossa presença for necessária.

E meu desejo que todos os policiais civis tenham realmente uma
vida profissional marcada pela dignidade, pelo civismo e pelo
exemplar propósito de colaborar para o contínuo engrandecimento da
nossa querida Polícia Civil, dentro do que nos foi preconizado pelo
saudoso Delegado Luís Soares da Rocha: "Na polícia não há lugar
para fracos nem covardes. Nela devem permanecer os fortes e
corajosos".

Que ela seja grande como o céu da terra límpida, imensa em seu
futuro, acolhedora e poderosa!

Felicidades a todos! E que Deus nos abençoe em nossa missão!
Muito obrigada.

Palavras do Secretário Márcio Barroso Domingues
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Antônio Júlio, na pessoa do qual saúdo todos os
Deputados Estaduais; meu prezado colega Dr. Weber Americano;
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meu prezado companheiro Dr. José Antônio de Morais, em cuja
pessoa cumprimento todos os membros do Conselho Superior da
Polícia Civil, os Delegados Regionais de Segurança Pública, os
Delegados Seccionais e todos os colegas da Polícia Civil; Ten.-Cel.
Dâmocles Freire Júnior; Deputada Elaine Matozinhos; devo,
inicialmente, dizer aos senhores e às senhoras que recebi a honrosa
solicitação de S. Exa. o Governador do Estado, Itamar Franco, de
representá-lo nesta reunião especial em homenagem à Polícia Civil,
pela passagem do Dia do Policial Civil, por impossibilidade do seu
comparecimento, motivada por compromissos anteriormente
assumidos.

Filho que sou de José Gomes Domingues, que foi Deputado
Estadual, Delegado-Geral de Polícia e Secretário de Estado, desde
cedo aprendi a admirar e, sobretudo, a respeitar esta egrégia Casa de
Leis quanto a carreira de Delegado de Polícia, em que, depois,
ingressei por concurso público, quanto e o cargo de Secretário de
Estado em que hoje me encontro investido, por deferência especial de
S. Exa. o Governador do Estado. Para mim, pois, constitui mais que
uma satisfação, constitui um privilégio aqui comparecer, como
convidado, para participar desta reunião do órgão que encarna o
Poder Legislativo do Estado, na semana em que é comemorado o
1940 aniversário de criação, da Polícia Civil no Brasil, da qual foi
primeiro Intendente-Geral o Desembargador Paulo Fernandes Viana.
Igualmente, em Minas Gerais, no próximo dia 10 do corrente mês,
comemora-se o Dia do Policial Civil Mineiro, instituído pela Lei n°
12.433, de 30/6/97.

Diria, valendo-me de um raciocínio de jaez matemático, que o Poder
Legislativo está para a consecução dos ideais democráticos de
representatividade, assim como a Policia Civil está para, em
consonância com esses mesmos ideais democráticos, a garantia de
punição para os que infringem a lei penal.

Polícia Civil - só os leigos, os mal-informados ou os mal-
intencionados assim não entendem - é sinônimo de polícia judiciária,
investigativa, auxiliar da justiça, polícia, enfim, cujo trabalho, mesmo
encontrando óbices e mais óbices a vencer - é tão eficiente, que, em
conseqüência do trabalho que desenvolve, vem provocando, meio
paradoxalmente, um problema: o de estabelecimentos prisionais
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superlotados!

Quando se vê ou se ouve alguém desfilar "argumentos" com o intuito
de denegrir a função da Polícia Civil, procurando desmoralizar
profissionais de polícia, citando casuísmos, episódios isolados,
procurando desvalorizá-la, achincalhá-la, diminuí-Ia e menosprezá-la,
que fiquemos alerta: eis aí, com certeza, alguém que, por ignorância,
ou por má intenção, está, automaticamente, fazendo a apologia da
impunidade e, conseqüentemente, da vontade de dificultar a ação da
justiça e do "jus puniendi" estatal.

Delegado-Geral de Policia que sou, tendo trabalhado, anos e anos,
no dia-a-dia das unidades policiais de nosso Estado, afirmo e
reafirmo, sem medo de errar - mais do que isso, com orgulho: com
indisfarçável orgulho: em Minas, mesmo enfrentando as dificuldades
do momento histórico em que vivemos (e que é vivido, aliás, no País e
no mundo), temos uma polícia composta de homens e mulheres
dignos, profissionais que têm perfeita consciência do papel que
desempenham na e para a sociedade, nem sempre compreendido e
quase nunca reconhecido, mas dramaticamente reclamado, tão logo
algum cidadão ou cidadã é vítima de algum tipo de delito, por menos
grave que seja.

Criada que foi, em Minas, no Brasil e no mundo, para servir, e não
para transformar a sociedade, a polícia vê refletir-se sobre si as
conseqüências das crises por que passa a sociedade. Como a
sociedade humana não é constituída de anjos nem de santos, outras
instituições, ou melhor todas as instituições - digo, todas -, também
não o são, mas como dispõem de meios e mecanismos de reeducar e
corrigir desvios de comportamento, que são a exceção, e nunca a
regra geral, igualmente a policia dispõe, em sua maioria absoluta, de
homens e mulheres corretos, idôneos, comprometidos com o certo, o
bem, o legal e o justo, não corrompidos e até incorruptíveis. A policia
é composta de homens e mulheres de tal calibre, parte que é, como
disse, da sociedade.

A segurança pública, em nossos dias, adquiriu foros de prioridade,
pois os cidadãos responsáveis por ela e que a ela têm direito, como
rezam a Constituição Federal e a Estadual, reclamam-na, exigem-na,
clamam por ela. Que eles também façam a sua parte, como cidadãos
responsáveis, ajudando a polícia a lhes proporcionar o que prega a lei:
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segurança pública.

Unidos, legisladores, magistrados, policiais, cidadãos e cidadãs
responsáveis, trabalhando em harmonia, não há e não haverá
obstáculo que não possa ser vencido ou superado.

Temos acompanhado e participado atentamente de tudo o que vem
sendo escrito, falado, comentado, analisado e projetado em termos de
mudanças a serem introduzidas na polícia.

Nesses tempos difíceis de violência e criminalidade, estamos
absolutamente convictos de que não só soluções serão encontradas,
mas também de que, para que mudanças sejam adotadas, necessário
se torna trabalhar com criatividade, sem exagerada pressa e com
base em reflexões profundas, com respeito à cultura policial e à
história de cada unidade da Federação brasileira. Estamos convictos,
por fim, de que, quando se fala em exemplo do que não deve ser,
Minas Gerais não pode ser tomada como exemplo, pois aqui se
trabalha com denodo, seja em termos de polícia preventiva e
ostensiva, seja de polícia judiciária, de apuração.

Evocando a memória do meu saudoso pai, em meu nome, como
Secretário da Segurança Pública e como Delegado-Geral de Polícia,
bem como em nome dos meus colegas de carreira e dos ocupantes
de cargos de Médico-Legista, de Perito Criminal, de Escrivão de
Polícia, de Detetive, de Vistoriador de Veículos, de Identificador, de
Auxiliar de Necropsia e de Carcereiro, tanto os da ativa, quanto os
aposentados, externo, de público, aos nobres Deputados que
compõem esta Casa Legislativa, representantes legítimos que são dos
cidadãos de todas as regiões de Minas Gerais, um profundo
agradecimento por esta homenagem à instituição a que pertencemos.

De modo especial, agradecemos à nossa querida colega, Delegada-
Geral de Polícia e dinâmica Deputada Elaine Matozinhos, autora do
requerimento que gerou esta solenidade. Pessoalmente, presto os
meus agradecimentos pelas palavras elogiosas a meu respeito. Devo
dizer, Deputada, que também V. Exa. é merecedora da minha
admiração e do meu respeito, desde que juntos trabalhávamos na
Delegacia de Falsificações e Defraudações. Receber a homenagem e
a manifestação pública de reconhecimento é sempre gratificante e
estimulante. Ser homenageado e reconhecido pelos nobres
componentes de uma Casa da dimensão moral e do significado da
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais é mais do que isso, é um
privilégio de que os policiais civis mineiros, lisonjeados e agradecidos,
jamais se esquecerão e o recebem, pode crer, renovando o
compromisso de honra da nossa instituição, que é o de bem servir.
Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega, neste momento, ao Dr.

Márcio Barroso Domingues, de placa alusiva a esta comemoração,
com os seguintes dizeres. (-Lê:) "A cada dia, a certeza de que a
Polícia Civil de nosso Estado continua realizando trabalho digno e de
fundamental importância para uma convivência pacifica entre os
cidadãos. A homenagem do Poder Legislativo Estadual à Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais pela passagem do Dia do Policial Civil".

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

autoridades, dos Delegados, das Delegadas, dos componentes da
Policia Civil e dos demais convidados.
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 355a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM

14/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Ivair Nogueira -
Palavras do Sr. Emanuel Soares Carneiro - Entrega de placa.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Luís Márcio Vianna, Secretário de Estado da Comunicação Social;
Emanuel Soares Carneiro, Diretor-Presidente da Rede Itatiaia de
Rádio e Televisão; Esthér Carneiro Naves, Vice-Presidente da Rede
Itatiaia de Rádio e Televisão; Aluísio Pimenta, ex-Ministro da Cultura;
Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS de Minas Gerais;
Marcelo Palmério, Reitor da Universidade de Uberaba; João Bosco
Torres, Presidente da Associação de Rádio e TV - AMIRT -; e
Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
0 locutor - Registramos a presença do Sr. Ricardo Saud, Diretor da
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EPAMIG, e da Sra. Darcy Mattos de Azevedo, que, nesta
oportunidade, representa a Vereadora Lúcia Pacífico, 2'-Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a Rede

Itatiaia de Rádio e Televisão pelo transcurso de seu 500 aniversário de
fundação.

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
Exmo. Sr. Luís Márcio Vianna, Exmo. Sr. Emanuel Carneiro, Exma.

Sra. Esther Carneiro Naves, Exmo. Sr. Aluísio Pimenta, Exmo. Sr.
Afonso Ligório de Faria, Exmo. Sr. João Bosco Torres; Deputado Ivair
Nogueira, na pessoa do qual saúdo os Deputados presentes; caros
dirigentes da Rádio Itatiaia, profissionais da imprensa, radialistas e
funcionários da emissora, caros convidados, senhoras e senhores. Na
abertura desta reunião especial em homenagem aos 50 anos da
Rádio Itatiaia, esta Presidência quer pronunciar, em primeiro lugar, o
nome de um mineiro ilustre nascido em 1928, em Patrocínio do
Muriaé, e que, apenas com 9 anos de idade, chegava com sua família
a Belo Horizonte para continuar seus estudos: Januário Carneiro.
Fundou, para orgulho de Minas, a Rádio Itatiaia, que, já nos idos de
1951, transmitia suas primeiras emissões diretamente de Nova Lima e
criou, em 1952, em Belo Horizonte, a ltatiaia AM, empresa pioneira de
um grupo que, além da Itatiaia FM e da Extra FM, hoje reúne oito
emissoras próprias no interior do Estado. Com sua rede de filiadas à
ITASAT - seu sistema de satélite -, reúne mais de 50 emissoras
instaladas em pontos estratégicos do Estado, alcançando quase 800
municípios mineiros.

Todo esse verdadeiro império de comunicação foi edificado em 50
anos, apenas, tempo praticamente equivalente ao vivido por Januário,
que morreu prematuramente em 1994, aos 57 anos. A liderança por
ele construída foi herdada por Emanuel Carneiro, seu irmão, que
possui a mesma fibra e igual vocação de inventar futuros.
Trabalhando ao lado da irmã, Esther Carneiro Naves, atual Vice-
Presidente da emissora, companheira e conselheira de sempre,
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manteve a rede Itatiaia entre as dez maiores emissoras de rádio de
todo o País.

Por isso mesmo, como expressão do amplo e geral reconhecimento
do povo mineiro, o requerimento do Deputado Ivair Nogueira para a
realização desta reunião especial contou com o apoio da maioria dos
Deputados desta Casa.

A Itatiaia contribuiu no Brasil para quebrar o mito do fim da era do
rádio, com o advento da televisão. Hoje, em qualquer lugar em que
estivermos, a expressão popular "deu na Itatiaia" é sinônimo de fato
verdadeiro, de absoluta credibilidade.

E, como explicação para o sucesso da rede, extraímos de um
documento sobre a história da radiodifusão em Minas Gerais,
comentando os desafios que as emissoras então enfrentavam com a
chegada da televisão, o seguinte trecho: "A rádio que melhor se
adaptou aos novos tempos foi a Itatiaia, que, desde sua inauguração,
em 1952, optou por programação repleta de noticiários locais,
cobertura de acontecimentos políticos e, principalmente, esportivos e
pela utilidade pública, falando sobre o tempo, o trânsito, o noticiário
policial e a cobertura dos bastidores do futebol".

E, como bem disse o seu Diretor-Presidente, Emanuel Carneiro,
que, aos 13 anos, iniciou suas atividades na rádio, a rede Itatiaia é
empresa aberta e interativa, e sua equipe demonstra, acima de tudo,
alto grau de profissionalismo e companheirismo.

E a mais pura verdade, caro Emanuel. Aqui de fora, nós, ouvintes,
temos essa mesma sensação: a de que a Rádio Itatiaia, além da
qualidade da informação, transmite essa fidelidade de equipe
solidária, responsável e amiga.

Vale destacar que a Itatiaia, atualmente, possui a mais moderna
instalação de rádio AM no Brasil e que, além da Internet, ingressa no
campo da televisão, em parceria com a TV Gazeta de São Paulo.
Cabe-nos, portanto, indagar: de onde vem essa vocação de futuro e
de qualidade que marca a trajetória dessa rádio?

Vamos, no final dessa saudação, tentar dar resposta a essa
pergunta, resposta simbólica, do afeto e do coração. Quando ainda
era estudante do Colégio Arnaldo, morando no Bairro da Serra,
Januário Carneiro montou uma rádio amadora no fundo do quintal da
sua casa. Suas transmissões alcançavam praticamente cinco
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quarteirões daquele bairro, ainda quase rural. E sua pequenina
retransmissora tinha o nome de Rádio Júpiter. Como enxergava e
queria ir longe o jovem estudante! E o sonho e o ideal de Januário de
construir uma grande rádio se materializa hoje, com uma grande e
famosa rede de emissoras, que se expande no tempo e no espaço da
comunicação.

Parabéns, Rádio ltatiaia!
Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, Secretário Luís Márcio
Vianna, Sr. Emanuel Soares Carneiro, Sra. Esther Carneiro Naves,
Prof. Aluísio Pimenta, Sr. Afonso Ligório de Faria, Sr. Marcelo
Palmério, Sr. João Bosco Torres, colegas Deputados, senhoras e
senhores convidados, à Assembléia Legislativa, por intermédio desta
sessão solene, cumpre a tarefa de exaltar o cinqüentenário da Rádio
ltatiaia, emissora líder de audiência no rádio mineiro. Por isso, mais do
que a mensagem de reconhecimento, entendo que a palavra desta
Casa à direção e aos funcionários da ltatiaia deve ser a de
agradecimento pelos relevantes serviços prestados pela emissora ao
nosso Estado e ao País.

Isso porque a história de Minas Gerais se confunde com a da Rádio
ltatiaia. E não é à toa que o "slogan" da emissora é, na verdade, um
compromisso que cumpre diariamente com todos os mineiros: a Rádio
de Minas.

A Rádio de Minas realmente abriu para todos nós os caminhos de
todos os continentes e, mais que isso, sempre se aliou à vontade do
cidadão de Belo Horizonte e de todo o Estado, para empunhar
bandeiras e lutas em defesa dos interesses de Minas.
Quando o saudoso Januário Carneiro se esforçou para,

praticamente sozinho, fazer a primeira transmissão esportiva pela
Rádio ltatiaia, talvez ele mesmo não soubesse a potência que estava
lançando no jornalismo de Minas e do Brasil. Ao longo dos anos, a
emissora foi crescendo e assumindo papel preponderante na nossa
história. Através de seus microfones, seja no esporte, na política ou no
acompanhamento diário da vida do cidadão, o que a Itatiaia faz é uma
grande prestação de serviço em favor da nossa sociedade.

Agora mesmo, com certeza, um repórter da equipe comandada pelo
jornalista Márcio Dotti pode estar fazendo denúncia ou abrindo espaço
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para que um cidadão possa ter vez e voz, reclamando seus
direitos. Também a cobertura esportiva da ltatiaia é o campo onde o
torcedor mineiro pode manifestar sua paixão. Nesse particular, vale
registrar que a ltatiaia é reconhecida no País como uma das
emissoras mais competentes nos eventos. As principais competições,
dentro e fora do Brasil, são sempre acompanhadas de perto pela
ltatiaia, com equipe própria, num claro exemplo de valorização e
projeção dos valores profissionais do nosso Estado. No final do mês,
quando a Copa do Mundo estiver sendo realizada na Coréia e no
Japão, lá estarão os profissionais da emissora, transmitindo, do outro
lado do mundo, o maior evento esportivo do planeta, brindando os
mineiros com informações precisas e o costumeiro "show" de bola que
caracteriza o trabalho da ltatiaia em todas as suas coberturas. E
quando se fala em ltatiaia, vêm à nossa memória verdadeiros
monstros sagrados do rádio mineiro, pessoas que já não estão entre
nós, mas que fizeram história e nos deixaram um legado de
compromisso com a informação.

Portanto, além do saudoso e legendário Januário Carneiro, não
podemos deixar de citar nomes como o de Osvaldo Faria, que há
pouco nos deixou, abrindo grande lacuna no radiojornalismo de Minas
e do Brasil; Kafunga, Vilibaldo Alves e tantos outros que se projetaram
pela ltatiaia e ao mesmo tempo projetaram Minas Gerais através do
rádio. E como eles mesmos ensinaram, outros grandes profissionais
que continuam cumprindo a missão de formar e informar a opinião
pública mineira fazem parte do trabalho diário da ltatiaia e assumiram
o compromisso do qual falamos há pouco, o de estar sempre ao lado
dos mineiros, nas melhores e piores horas, nos bons e maus
momentos da nossa história.

Tomo a liberdade de citar o nome de Acyr Antão, profissional que
cobre diariamente esta Casa, que convive conosco e que sempre
demonstrou, acima de tudo, muita ética e inarredável compromisso
com a verdade e com a informação. Quando não está aqui no
Plenário, está em algum gabinete, está numa das comissões,
registrando o dia-a-dia desta Casa, sempre com muita precisão e
pensando em melhor informar o ouvinte da ltatiaia.

Se a liderança da Rádio de Minas resulta do profissionalismo de sua
equipe, o trabalho e a competência do atual Diretor-Presidente da
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emissora, jornalista Emanuel Carneiro, são ingredientes da receita
do sucesso da ltatiaia. Além de dirigir e administrar a rádio com
grande visão jornalística, Emanuel Carneiro nos oferece, diariamente,
um grande exemplo de dedicação. E ele quem apresenta a 'Turma do
Bate-Bola", tradicional programa esportivo do início de todas as noites.
Mais que isso, todo domingo à noite, quando a equipe do Mineirão
está indo para casa, quando o torcedor já está descansando, a
"Grande Resenha Esportiva", da ltatiaia, chega ao nosso rádio, com a
voz inconfundível de Emanuel Carneiro.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
permita-me quebrar o protocolo nesta ocasião, porque não é usual em
reuniões formais de homenagem os Deputados fazerem aparte. Mas
neste momento é um dever imperioso de nossa parte, porque, nós,
que somos do rádio e fazemos rádio no interior de Minas, eu, a partir
de Montes Claros e Norte de Minas, passamos a ter a Rádio ltatiaia
como exemplo de rádio sério, vivo, voltado para a comunidade de
Minas Gerais.

A ltatiaia, idealizada por Januário Carneiro, hoje é um império, no
bom sentido da comunicação em Minas, pelo respeito, seriedade e
compromisso com a verdade, que sempre caracterizaram a Rádio
ltatiaia. Por essa razão, do interior do Estado, trazemos também a
homenagem à Rádio ltatiaia e a V. Exa., nobre companheiro, colega
do nosso PMDB, pela oportuna lembrança desta homenagem pela
passagem dos 50 anos da Rádio ltatiaia, de uma emissora que é o
orgulho de Minas Gerais, porque faz um rádio da melhor qualidade, de
maneira simples, objetiva e direta para o povo de nosso Estado.

A Rádio ltatiaia está de parabéns, na pessoa de Manuel Carneiro, a
quem encaminho e a todos os integrantes daquela Casa a
homenagem da nossa Região do Norte de Minas e a V. Exa. pela feliz
oportunidade da lembrança desta homenagem.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Quero
parabenizar V. Exa. e a Rádio ltatiaia, onde tive oportunidade de
conviver por 22 anos, quando meu pai trabalhava naquela emissora e
a vi crescer. Hoje, acima de tudo, vejo a torça do trabalho da família
Carneiro, de união familiar, que hoje desponta e mostra bom exemplo
para Minas Gerais. Sem dúvida, Januário deu as diretrizes da Rádio
que hoje são seguidas pelo Emanuelzinho, pela Estherzinha e pela

rÀ



693
meninada que está chegando, a Ludmila, a Claudinha, a Daniela, a
terceira geração da família Carneiro, que vai despontando.

Muitos hoje ouvem a Rádio ltatiaia, olham para o Emanuel e dizem
que sempre foi grande. Não, a Rádio ltatiaia começou engatinhando,
aprendeu a andar, e hoje corre. Houve tempos em que houve muitas
dificuldades. O Januário sempre dizia, e aprendi com ele, que depois
de um tempo ruim, de uma chuva, aparece o sol que clareia. A Rádio
ltatiaia sempre acreditou no futuro e foi para frente. Hoje, é a maior
emissora de Minas Gerais e uma das maiores do País.

Nós, que militamos no meio do rádio, como disse o Deputado Luiz
Tadeu Leite, com orgulho lembramos da Rádio ltatiaia. Do Oiapoque
ao Chuí, quando se fala em rádio em Minas Gerais, em equipe de
esportes e em jornalismo, fala-se em Rádio Itatiaia. E um jornalismo
sem restrições, aberto e sem preferência. E dirigido pelo Márcio Dotti.
Entendo que a ltatiaia é uma família e que faz o rádio de Minas Gerais
acima de tudo.

Lembro mais uma vez que para chegar aonde chegou teve que
arregaçar as mangas e pegar no pesado. Essa família passou por
muitas dificuldades. Quando falo em família me refiro aos próprios
funcionários, porque hoje a convivência na Rádio ltatiaia não é de
patrão para empregado, mas de amigo para amigo. O Emanuel
conseguiu isso na emissora.

Tive oportunidade de pegar na mão de S.S. o Papa, através do
prestígio e da abertura que a Rádio ltatiaia me deu. Todos os eventos
são feitos com rigorosa presteza e, acima de tudo, com
profissionalismo.

Parabéns, Deputado Ivair Nogueira! Parabéns, Emanuel Carneiro,
continue sendo essa pessoa de garra, seguindo os passos do
padrinho Januário, que, sem dúvida alguma, onde estiver está
olhando para baixo e dizendo: "Deixei uma família para dirigir uma
emissora não minha, não de Emanuel, mas dos mineiros". Muito
obrigado.

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Gostaria de me associar a V.
Exa. nesta homenagem à pujante Rádio ltatiaia, porque, na verdade,
Deputado Ivair Nogueira, quando V. Exa. teve o gesto feliz de
requerer esta reunião solene, para homenagear essa emissora de
Minas, certamente traduziu um sentimento de grande parte dos
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Deputados desta Casa. Quero manifestar, neste momento, caro e
nobre Deputado Ivair Nogueira e caros Diretores da Itatiaia, Emanuel
Carneiro e Esther Carneiro, que sou ouvinte da Itatiaia. Na verdade,
reconheço o que já foi dito pelo Presidente da Casa e pelo Deputado
Ivair Nogueira. Muitas vezes a imprensa escrita é para uma elite
intelectualizada. Temos os jornais que chegam a certas camadas da
população, mas, sem dúvida alguma, é o rádio que chega a todos os
rincões do município, do Estado e do Pais. E através da rádio que se
dá essa fenomenal divulgação dos acontecimentos. Sou ouvinte da
Itatiaia no meu carro e no aconchego da minha casa não só pelas
transmissões esportivas. Aqui já foi citado o Cafunga, o Vilibaldo
Alves. Quem não se lembra do gol do Vilibaldo. Não se pode duvidar
hoje da potência que representa a Itatiaia no rádiojornalismo,
comandado hoje por esse bravo jornalista Márcio Dotti. Quem pode
afirmar não conhecer Eduardo Costa, Eduardo Lima, José Lino Souza
Barros? Quero dizer que, quando cito esses nomes, pronuncio-os
como ouvinte da Itatiaia, e não meramente como um Deputado que se
associa às manifestações do Deputado Ivair Nogueira. Muito obrigado.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Deputado Ivair
Nogueira, inicialmente meus parabéns pela iniciativa do requerimento.
Gostaria de dizer que todas as coisas são possíveis para as pessoas
que acreditam que elas são possíveis. Assim foi com Januário
Carneiro, e assim continua com Emanuel Carneiro. Ele acredita,
trabalha e faz colocar o que está na literatura universal: "O trabalho é
o principal entretenimento existente na face terrestre". Vejo isso muito
bem na figura do ilustre Diretor-Presidente da Rede Itatiaia de Rádio.
Somos amigos e sempre comento com ele como é fantástico o
exemplo do trabalho da pessoa de Emanuel Carneiro. Sábado à tarde,
domingo, a qualquer hora, Emanuel está trabalhando, dando um
exemplo para a família da Rádio Itatiaia e para a família de Minas
Gerais de que quem trabalha vence, de que quem trabalha consegue
o que quer. A cada dia mais, temos de acreditar que nada cai do céu,
mas quem luta consegue. Isso fez Januário Carneiro, que agora
continua com Emanuel Carneiro. Parabéns, Rede Itatiaia de Rádio!
Parabéns Deputado Ivair Nogueira por ter apresentado esse
requerimento. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
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Presidente Antônio Júlio, Mesa de honra que compõe nossos
trabalhos, não poderia deixar de me pronunciar, até porque buscamos
ser co-autora dessa homenagem. E homenagear 50 anos de ltatiaia é
homenagear o sertão de Minas Gerais na bravura, no espaço que a
ltatiaia tem dado aos profissionais Eduardo Lima, Mônica Miranda,
Acyr. E grande nossa alegria ao ver o Prof. Aluísio Pimenta, que diz
que só a educação fará do Brasil um País fácil de governar, difícil de
dominar e impossível de escravizar. O saber comunicar com respeito,
dedicação, lisura, buscando a imparcialidade, é trabalho exercido pela
Rádio ltatiaia, o que pudemos observar quando este parlamento
passou por uma crise, tendo, por parte da rádio, o respeito na
condução do processo. Estar aqui homenageando os 50 anos da
Rádio Itatiaia, Prof. Aluísio Pimenta, é caminhar a passos largos para
a consolidação da libertação da nação brasileira na busca da justiça
social. Parabéns à ltatiaia por orgulhar Minas Gerais e fazer valer a
força mineira no veículo de comunicação do País! Obrigada.

O Deputado Ivair Nogueira - Falamos de Eduardo Costa, Mônica
Miranda, Mário Henrique, Milton Naves e tantos outros que fazem
parte da grande rede ltatiaia. Entre os outros há um revezamento, de
acordo com a escala da equipe, mas o Emanuel está sempre lá,
raramente é substituído. Eu mesmo já me perguntei, prezado
Emanuel, porque o dono da maior rádio de Minas está no estúdio,
todo domingo à noite, como coordenador de toda aquela resenha. E a
única resposta que encontrei foi a de que o compromisso com a
informação e com seus ouvintes é a maior arma da ltatiaia para se
manter líder de audiência em Minas. Por isso, quero, neste instante,
deixar o meu abraço a cada profissional que trabalha em nossa "Rádio
de Minas". A nossa iniciativa de propor esta reunião especial, caro
Emanuel Carneiro, teve o objetivo de fazer com que esta Casa
cumprisse, mais uma vez, o dever de expressar o sentimento de
Minas. E o sentimento dos mineiros pelos 50 anos da ltatiaia não
poderia ser outro, senão o de orgulho e gratidão pela importância que
a emissora tem na consolidação do Estado como um dos mais
importantes e respeitados do Brasil.

Parabéns, Emanuel Carneiro, ltatiaia e todos os seus profissionais!
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Emanuel Soares Carneiro
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Boa-tarde, Presidente Antônio Júlio, demais Deputados e amigos,

que falaram anteriormente. Agradeço a todos, em nome dos
funcionários da Rádio Itatiaia, da Rede ltatiaia e da minha família, aqui
representada por minha irmã, Esther Carneiro, e minha filha, Daniela
Carneiro.

A Itatiaia entregou a um escritor mineiro a produção de um livro
sobre os seus 50 anos, em que teve toda a liberdade de penetrar no
fundo da alma da rádio, conversando com seus antigos funcionários,
pesquisando arquivos e documentos. Fui convidado para, neste livro,
fazer uma abertura.

Vou ler a abertura que preparei para o livro que está saindo em
breve. E pequena, mas reflete um pouco da essência do que é a
Rádio Itatiaia. (- Lê:)

"Em 1952, quando a Itatiaia transferiu seus estúdios de Nova Lima,
Belo Horizonte tinha 55 anos e cerca de 400 mil habitantes. De olho
no Palácio do Catete, Juscelino Kubitscheck governa Minas. A TV
ainda não existia, e na Capital operavam três emissoras de rádio:
Inconfidência, Guarani e Mineira.

Dessa época calma até os dias de hoje, a Itatiaia esteve presente
em todos os momentos de drama e de alegria que marcaram a
história do povo mineiro. Cobrou, elogiou, criticou e, julgando que
tinha esse direito, adotou como "slogan" a frase que se tornou
verdadeira declaração de princípios: "A Rádio de Minas".

As datas redondas, que sempre foram comemoradas pela emissora,
são também momentos especiais de reflexão e prestação de contas.
Ao completar 50 anos, a ltatiaia reafirma uma história de pioneirismo,
ousadia e independência. Nessa volta ao tempo, renova os vínculos
com o público e reconhece nesses vínculos e na credibilidade
conquistada os pilares de um empreendimento muito bem-sucedido
na área das comunicações.

Sobre o rádio, Januário disse certa vez que "não enche o bolso, mas
enche o coração". Uma criança desaparecida entregue aos pais, a
localização de um parente distante, um pedido de sangue, o
cachorrinho devolvido aos donos: são atos aparentemente simples,
que ganham enorme importância e gratificam quem faz do rádio seu
cotidiano.

A Itatiaia jamais cobrou um centavo sequer por esses atos. Assim
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como jamais dispensou um funcionário por pressão de autoridades
ou anunciantes. Pelo contrário, abrigou muitos profissionais
perseguidos durante os chamados "anos de chumbo".

Depois de divulgar a célebre entrevista na qual o Gen. Guedes
rompia com o Governo João Goulart, no dia 30/3/64, preferiu perder
anunciantes a virar "chapa-branca". Teve que aturar a presença dos
censores na redação, mas tirou do ar todo o jornalismo que continha
opinião para evitar colocar no ar um noticiário suspeito.

Os princípios éticos e políticos estabelecidos nos primeiros dias
foram integralmente mantidos, e não há uma pessoa, de qualquer
área, que tenha recebido veto da emissora. Ninguém melhor que
Januário entendeu a força desse veículo, que é feito de talentos,
equipamentos e anúncios, nesta ordem.

A Itatiaia teve os talentos bem antes de ter som e anúncios.
Centenas de profissionais passaram pela empresa e ajudaram a
formar esse patrimônio de comunicação de Minas.

O rádio exige muito e alguém já o definiu como "diversão só para
quem ouve". Por isso, somos gratos aos pioneiros. Essa brava gente
sacrificou o convívio com a família, lazer, aniversários de casamento,
domingos, feriados, férias, sempre correndo atrás da notícia, em
viagens para cobertura de jogos, em horas extras na busca da melhor
informação ou para fechar um contrato comercial.

Isto não tem preço, é impagável. Mas é impossível relacionar todos
os que participaram da construção da empresa, hoje rede de
comunicação com emissoras próprias e afiliadas nos pontos-chaves
do território mineiro.

Fomos pioneiros nas transmissões intercontinentais, colocamos
nosso som no satélite e na Internet e agora estamos prontos para o
desafio do rádio digital, contando com um time de talentos invejável.
Neste ano em que o rádio brasileiro comemora 80 anos de existência,
poucas emissoras no País podem se orgulhar de reunir, ao mesmo
tempo, tantos talentos e tanta qualidade.

Vinte e quatro horas por dia, todos os dias, a Itatiaia renova seu
compromisso de "vender espaço, não vender opinião" - a frase da sua
primeira hora.

Como ouvinte, amigo e funcionário, você faz parte desse sonho.
Obrigado, de coração."
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Deixamos aqui essa mensagem. Queria agradecer ao Deputado

Ivair Nogueira, autor do requerimento, e à Deputada Elbe Brandão,
que nos falou sobre a homenagem. Obrigado a todos.

Entrega de Placa
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Emanuel Soares

Carneiro, Diretor-Presidente da Rede Itatiaia de Rádio e Televisão, de
uma placa alusiva à essa comemoração, com os seguintes dizeres:
"Ondulando pelo relevo das montanhas de Minas, as emissões da
Rádio Itatiaia moldaram-se com perfeição à geografia do Estado e
mergulharam fundo na alma de cada ouvinte, aprendendo o seu
sotaque e ensinando o que é notícia. A Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes, presta
homenagem a essa emissora pelos seus 50 anos de fundação.

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

autoridades e dos demais convidados.
ATA DA isa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE
As quatorze horas e quarenta minutos do dia nove de abril de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Cristiano Canêdo, Márcio
Kangussu, Antônio Andrade, Kemil Kumaira e Paulo Piau, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente convida para compor a mesa o Sr. Gilman Viana
Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar o relatório final dos trabalhos realizados pela
Comissão e passa a palavra ao Deputado Luiz Fernando Faria,
relator, para que faça a leitura do relatório. Prosseguindo, o
Presidente passa à fase de discussão e votação do relatório final.
Usam da palavra, nessa fase, os Deputados Antônio Andrade, Paulo
Piau, Márcio Kangussu, Kemil Kumaira, Cristiano Canêdo e João
Batista de Oliveira. O Sr. Gilman Viana Rodrigues, com a palavra, tece
seus comentários. Colocado em votação, é o relatório final aprovado.
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O Presidente solicita aos membros da Comissão presentes que o
subscrevam e esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência
agradece a presença e a colaboração dos parlamentares e dá por
encerrados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Preço do Leite.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Cristiano

Canêdo - Kemil Kumaira - Antônio Andrade - Paulo Piau - Márcio
Kangussu.	 -	-	 -

ATA DA 98 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte e três de abril de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Ailton Vilela, Antônio Carlos
Andrada, Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente Fundador da
Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil, solicitando a
criação de uma lei que isente as pessoas de baixa renda de pagar
contas de luz. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 2.085, 2.086, 2.087, 2.093 e 2.098/2002 (Deputado
Agostinho Silveira); 2.075, 2.080, 2.092 e 2.10012002 (Deputado
Ermano Batista); 2.076 e 2.081/2002 (Deputado Márcio Kangussu);
2.074, 2.079, 2.084, 2.088, 2.090 e 2.097/2002 (Deputado Eduardo
Hermeto); 2.072, 2.077, 2.082 e 2.094/2002 (Deputado Aílton Vilela);
2.073, 2.078, 2.091 e 2.099/2002 (Deputado Durval Angelo); 2.096 e
2.089/2002 (Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à if Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
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e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
inconstitucional idade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 1.988/2002 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.964/2002 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude
de redistribuição); 2.06612002 (relator: Deputado Agostinho Silveira).
Os pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.762/2001 e 2.049/2002

(relator: Deputado Sebastião Costa), no 1° turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 10
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.967/2002 na forma do Substitutivo n°

1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.970/2002 (relator: Deputado
Geraldo Rezende); 1.976 e 2.007/2002, este último com as Emendas
n°5 1 e 2 (relator: Deputado Aílton Vilela); 2.004/2002 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 2.021/2002 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.029
e 2.063/2002, este último com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Antônio Carlos Andrada). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Geraldo Rezende, que conclui pela constitucional idade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.043/2002
com a Emenda n° 1, no 10 turno, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Antônio Carlos Andrada. São aprovados requerimentos
de relatores, nos quais solicitam sejam baixados em diligência à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração - SEHRA - os
Projetos de Lei n

o
s 2.026, 2.048, 2.055/2002 (relator: Deputado Márcio

Kangussu); 2.030/2002 (relator: Deputado Sebastião Costa);
2.064/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela). Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade
dos Projetos de Lei n

o
s 1.815/2001, 1.959,2.079/2002, os três com a

Emenda n° 1, 2.019, 2.023, 2.033, 2.034, 2.040, 2.041, 2.044/2002
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.891/2001 com a Emenda n° 1,
2.031 e 2.086/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 2.035/2002
com a Emenda n° 1, 2.042, 2.046, 2.075, 2.076 e 2.081/2002 (relator:
Deputado Agostinho da Silveira); 2.039 e 2.077, estes dois com a
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Emenda n° 1, 2.067, 2.072/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela);
2.036 e 2.037/2002, ambos com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Aílton Vilela). Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos
que solicitam sejam baixadas em diligência os Projetos de Lei nos
1.495/2001, 2.027, 2.038, 2.065, 2.069, 2.073, 2082, 2.084 e
2.085/2002 (ao autor); 2.045 e 2.074/2002 (à SEHRA); 2.062/2002 (ao
DER-MO); e 2.080/2002 (ao Prefeito Municipal de Carmo do
Paranaiba). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa - Aílton Vilela -

Sávio Souza Cruz - Durval Angelo.	 -
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL

DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As nove horas do dia trinta de abril de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, Aílton Vilela
(substituindo este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por indicação da
Liderança do PTB) e Luiz Tadeu Leite (substituindo o Deputado
Márcio Kangussu, por indicação da Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático Progressista), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Rogério Correia em que solicita sejam
ouvidos, em reunião secreta da Comissão, os Srs. José Ronald
Vasconcelos Albergaria, Procurador de Justiça do Ministério Público
de Minas, Hélcio Sá Bernardes, Delegado de Polícia Civil de Minas, e
três testemunhas, que apresentarão denúncias de agressão e abuso
sexual que teriam sofrido; em que solicita a realização de debate
público no Plenário da Assembléia, no dia 17/5/2002, como forma de
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fortalecer as atividades do Dia Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e discutir a formação
de um Programa Estadual de Combate ao Abuso e a Exploração
Sexual da Criança e do Adolescente; em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão no Município de ltaobim, para se
debater a prostituição infantil no Estado; em que solicita seja enviado
oficio ao Secretário de Estado da Segurança Pública pedindo cópia
dos Inquéritos Policiais n os 1, 2 e 3/2002, que se encontram na
Delegacia de Policia de Montes Claros; e em que solicita seja enviado
ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
pedindo cópias dos Inquéritos Policiais nos 3 e 6/2001, que se
encontram na Vara Criminal de Montes Claros. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir, a portas fechadas, os Srs. José Ronald
Vasconcelos Albergaria, Procurador de Justiça do Ministério Público
de Minas, Hélcio Sá Bernardes, Delegado de Policia Civil de Minas, e
três testemunhas, que apresentam denúncias de agressão e abuso
sexual contra crianças e adolescentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Pettersen -

Cristiano Canêdo.
ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia sete de maio de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Edson Rezende e Luiz Menezes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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 do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano,
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Presidente da Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil,
e da Sra. Otilia Maria Miranda Afonso, Secretária Executiva do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais, publicados no "Diário do Legislativo" em 25/4/2002 e
26/4/2002, respectivamente; dos Srs. Expedito de Castro Ferreira,
Secretário Adjunto de Habitação, e Geraldo Magela da Silva,
Presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho de Minas
Gerais, publicados no "Diário do Legislativo" de 4/5/2002. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
2.081/2002 (Deputado Edson Rezende); 2.034, 2.037, 2.039 e
2.072/2002 (Deputado Djalma Diniz); e avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 1.891/2001. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição das Emendas n

o
s 2 e 3,

apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.92612001, e pela
aprovação da Emenda n° 4, da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social, ao mesmo projeto (relator: 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 n

o
s 1.815 e 1.887/2001 com

emendas da Comissão de Constituição e Justiça que receberam o n°
1; 2.075 e 2.077/2002 (relator: Deputado Edson Rezende); 2.023,
2.036/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 2.044, 2.046 e 2.076/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes);
2.040, 2.041, 2.047, 2.052 e 2.086/2002 (relator: Deputado Djalma
Diniz); 2.051/2002 (relator: Deputado Paulo Pettersen) e 2.054/2002
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 31 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao
Deputado Edson Rezende e apresenta requerimento em que solicita
seja realizada audiência pública para debater a situação dos serviços
terceirizados no sistema bancário, especialmente na Caixa Econômica
Federal. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete
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a votação o requerimento do Deputado Edson Rezende em que
solicita seja realizada audiência pública no Município de Nanuque
para tratar das questões que afetam os servidores municipais. E
aprovado o requerimento. Em seguida, o Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 1.676, 1.690, 1.875, 1.884, 1.885, 1.888, 1.902, 1.903, 1.906,
1.908, 1.913 a 1.916, 1.924, 1.927, 1.930, 1.931 e 1.933/2001 e
1.949/2002, que são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002.
Edson Rezende, Presidente - Luiz Menezes.

ATA DA 12a 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 sete de maio de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Dilzon Meio, Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e Dinis Pinheiro,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Iraní Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos dos
Delegados Marco Aurélio dos Anjos e Wilson Luiz Dias Gouveia e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador
Gudisteu Biber, encaminhando informações solicitadas pela
Comissão, as quais foram prestadas pelo Juiz de Direito da 2' Vara
Criminal da Comarca de Barbacena e pelo Juiz da Vara de Execuções
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Criminais da Comarca de Governador Valadares; ofício do Juiz de
Direito em Cooperação da Vara de Execuções Criminais de Juiz de
Fora, Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, encaminhando cópia de
relatório dos sentenciados que se encontram em livramento
condicional, bem como dos que cometeram crimes hediondos,
referentes àquela comarca; ofício da Secretária de Estado da Justiça
e de Direitos Humanos, Angela Pace, encaminhando parte dos
documentos solicitados pela Comissão, referentes às cópias de livros
de ocorrência dos plantões, relatórios da inspetoria de disciplina, atas
das comissões de disciplina e CTC das unidades pertencentes à
Superintendência de Atendimento e Reeducação ao Menor Infrator, os
quais relaciona; oficio da Juíza das Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão das Neves, Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa,
encaminhando cópia de cinco processos solicitados pela Comissão,
os originais do procedimento administrativo instaurado pela Portaria n°
10/99 e informando que os autos referentes ao sentenciado Walterson
de Souza Lima tiveram andamento pela Comarca de Belo Horizonte
tanto na fase processual como na fase de execução de pena. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir dois intimados citados. Registra-se a
presença do Delegado Marco Aurélio dos Anjos, que procede ao seu
depoimento e responde aos questionamentos dos parlamentares,
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, toma assento à
mesa o Delegado Wilson Luiz Dias Gouveia, que procede ao seu
depoimento e responde a questionamentos dos parlamentares,
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, os Deputados
decidem fazer uma acareação entre os dois intimados desta reunião,
o que é feito, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o
Deputado DiIzon Meio apresenta requerimento solicitando ao Diretor
da Cadeia Pública de lbirité cópia do livro de ocorrência de plantão
daquela cadeia, no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2001.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária de amanhã, às 10 horas, em Juiz de Fora, conforme o
edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Juiz de Fora, 8 de maio de 2002.
Alberto Bejani, Presidente - Irani Barbosa - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL

As nove horas do dia nove de maio de dois mil e dois, comparecem
no Plenário da Câmara Municipal de Carangola os Deputados Rogério
Correia, Elbe Brandão, Paulo Pettersen e Cristiano Canêdo
(substituindo este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por indicação da
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Pettersen, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a situação da prostituição infantil no
Estado. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Paulo Pettersen e
Cristiano Canêdo, em que solicitam a realização de audiência pública
desta Comissão, no Município de Caratinga, com a finalidade de se
debater a situação da prostituição infantil no Estado. Registra-se a
presença dos Srs. Clério Knupp, Prefeito Municipal de Carangola;
Sebastião da Rocha Carrara, Vice-Prefeito Municipal; Vereador
Francisco Carlos Abreu Cabral, 1°-Secretário da Câmara Municipal,
representando o Presidente da Câmara; Vereadores Carlos Antônio
Candinho, Vice-Presidente da Câmara Municipal; Rosângela Fátima
de Freitas, Juíza da Vara da Infância e da Juventude; José Mauro
Pereira Lima e Daniele Guimarães Germano ArIé, Promotores de
Justiça; José Cirilo, Defensor Público; Major Carlos Augusto de Assis,
Comandante do Batalhão da Polícia Militar; Gilberto Nascimento
Dantas, Delegado Seccional; Luiz Henrique Ribeiro, Delegado de
Polícia; Antônio Luiz Viana, Presidente do Conselho Tutelar; e Maria
Angélica Leite, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, Deputado Rogério Correia, tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados e Deputados, para que
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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
convidados, parlamentares e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente.

ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia sete de maio de dois mil e dois, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende,
Aílton Vilela, Durval Angelo, Sávio Souza Cruz e Sebastião Costa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a 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: Projeto de Lei n°
2.095, 2.103 e 2.109/2002 (Deputado Agostinho Silveira); 2.105 e
2.10612002 (Deputado Ermano Batista); 2.102 e 2.050/2002
(Deputado Sávio Souza Cruz, o último em virtude de redistribuição);
2.104/2002 (Deputado Eduardo Rermeto); 2.107 e 2.198/2002
(Deputado Aílton Vilela); 2.101/2002 (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. O Projeto de Lei n° 2.043/2002, que teve parecer do relator,
Deputado Geraldo Rezende, pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade com a Emenda n°1, é aprovado bem como a proposta de
emenda apresentada pelo Deputado Márcio Kangussu. A nova
redação é elaborada pelo Deputado Geraldo Rezende e acatada pela
comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, no 1 1 turno, dos Projetos de Lei n°s 1.897/2001 na forma
do Substitutivo n° 1 e 2.060/2002, com as Emendas n°s 1 e 2 (relator:
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Deputado Ermano Batista); 1.762/2001 com a Emenda n° 1; 1.977,
1.982, 1.983, 2.022/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa, os quatro últimos em virtude de
redistribuição); 1.899, 1.978, 1.979, 1.980/2002 (relator: Deputado
Aílton Vilela); 1.91012001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em
virtude de redistribuição) 2.050/2002 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz) 1.962/2002 (relator: Deputado
Sávio Souza Cruz, em virtude de redistribuição). O Deputado Sávio
Souza Cruz procede à leitura do parecer do relator do Projeto de Lei
n° 2.02812002, Deputado Agostinho Silveira, mediante o qual conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Projeto de
Lei n° 2.025/2002 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela Comissão. O Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 2.06112002 deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de redistribuição. São
aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos respectivos
relatores que solicitam sejam baixados em diligência à Secretaria de
Recursos Humanos e Administração os Projetos de Lei n os 2.091
(relator: Deputado Durval Angelo), 2.103 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz, em virtude de redistribuição) e 2.108/2002 (relator:
Deputado Aílton Vilela). O Projeto de Lei n° 1.070/2000 foi convertido
em diligência ao autor, a requerimento do relator, Deputado Sávio
Souza Cruz, em virtude de redistribuição. Neste momento, o Deputado
Ermano Batista retira-se do recinto. 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

o
s 1.659 e 1.867/2001, 2.038/2002 (relator:

Deputado Sávio Souza Cruz, os dois últimos em virtude de
redistribuição); 2.065, 2.088, 2.092 e 2.100/2002, os três últimos com
a Emenda n° 1, (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 2.078 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Durval
Angelo); e 2.094/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
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solicitam sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei
nos 1.339/2000, 2.101, 2.107/2002, e em diligência ao DER-MO, os
Projetos de Lei n

o
s 1.657/2001 e 2.099/2002. 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, 14 de maio de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ailton Vilela - Durval Angelo -

Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 1? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As dez horas e quinze minutos do dia dez de maio de dois mil e

dois, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Arinos o
Deputado Rogério Correia, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a prostituição
infantil no Estado de Minas Gerais e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Sr. Jairo Cruz Moreira, Promotor de
Justiça da Comarca de Arinos, justificando sua ausência na audiência
pública; e do Sr. José Antônio Maciel, Juiz de Direito da Comarca de
Arinos, com o mesmo teor. A Presidência registra a presença dos Srs.
Antônio Juscelino Carneiro Dias e Hamilton Valadares, Vice-Prefeito e
Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Arinos, respectivamente;
Alcides Nogueira de Souza, Presidente da Câmara Municipal de
Arinos; Sargento PM Gílson Alves Ribeiro, Comandante do
Policiamento da PMMG local; Sargento Orbano Silveira dos Reis,
Comandante da Polícia Rodoviária; das Sras. Fátima Regina da Silva
Valadares, representante do Juiz de Direito da Comarca de Arinos;
Eva Mendes Soares, representante do Promotor de Justiça local; e
Fátima Almir Pereira, Presidente do Conselho Tutelar de Arinos, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença 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, 16 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Pettersen -

Márcio Kangussu. -	 -
ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia quinze de maio 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 Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir explanação sobre as atividades do
Conselho Estadual de Educação e apreciar a matéria constante da
pauta. O Deputado José Henrique lê a seguinte correspondência:
ofícios de professores estaduais de Estiva, solicitando empenho a fim
de que haja reposição salarial e se institua o plano de carreira do
magistério; e de professores da Escola Estadual Padre Américo, de
Candeias, solicitando apoio a fim de que seja regularizada a data do
pagamento dos salários dos educadores. O Presidente informa que
designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei
n° 1.598/2001; o Deputado José Henrique para relatar o Projeto de Lei
n° 2.028/2002; o Deputado João Pinto Ribeiro para relatar o Projeto
de Lei n° 2.060/2002; o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar
o Projeto de Lei n° 2.078/2002; e que avocou a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 2.088/2002. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do
Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei n° 1.854/2001
no 1° turno, o Presidente redistribui a proposição ao Deputado José
Henrique, que solicita o prazo regimental para apresentar seu parecer.
0 Projeto de Lei n° 1.950/2002 é retirado da pauta, atendendo-se a
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requerimento do Presidente, aprovado pela Comissão. Passa-se à
28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n°5 1.959, 2.067 e 2.078/2002 (relator: Deputado
Antônio Carlos Andrada), 2.019 e 2.079/2002 (relator: Deputado José
Henrique), 2.031/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva),
2.033/2002 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro) e 2.088/2002
(relator: Deputado Paulo Piau). Registra-se a presença do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n os 3.280, 3.296, 3.330, 3.334 e
3.337/2002. Passa-se à 38 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 Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita sejam formulados
votos de congratulações com os estudantes Heloísa Junqueira
Barbosa, da Escola Municipal Procápio José Pereira, e Alan Teodoro
Sobreiro, Ana Carolina de Paula Cândido, Débora Rodrigues Ferreira
e Jéssica Bernardo da Silva, da Escola Municipal Padre Ornar Cyrillo,
ambas do Município de Ouro Fino, pela classificação no Concurso
Nacional de Cartazes da Secretaria Nacional Antidrogas; e com o
Colégio Armstrong, de Campo Belo, pelos seus 89 anos de criação; e
Paulo Piau, em que pede seja solicitada ao Secretário da Educação a
liberação do trabalho do Movimento Estudantil Nacional Unificado nas
escolas públicas estaduais. A seguir, submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n

o
s 1.682/2001, 1.973, 1.994 e 2.011/2002. O Presidente

destina esta parte da reunião a ouvir explanação sobre o Conselho
Estadual de Educação e registra a presença do Presidente desse
órgão, Pe. Lázaro de Assis Pinto, a quem convida a tomar assento à
mesa, e dos Srs. José Januzzi e Adair Ribeiro, membros desse
Conselho; e José Guerra Lages, Presidente da Associação Médica de
Minas Gerais. O Presidente concede a palavra ao Deputado Antônio
Carlos Andrada, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais, assim como ao convidado, para que
faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
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reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se hoje, às 114h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 50/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 50/2002 organiza a Defensoria Pública do Estado,
define sua competência, dispõe sobre o regime jurídico dos
integrantes da carreira de Defensor Público e dá outras providências.

Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição recebeu parecer pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade com as Emendas n os 1 a 9, dessa Comissão. A seguir, o
projeto foi apreciado pela Comissão de Administração Pública, que
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. As Emendas
n

o
s 1 a 9 foram encampadas pelo Substitutivo n° 1, sendo, portanto,

consideradas prejudicadas.
O projeto vem agora a esta Comissão, para receber parecer quanto

aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o
art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo previsão constante no art. 5°, inciso 1-XXIV, da

Constituição da República, cabe ao Estado garantir a todo cidadão
brasileiro assistência jurídica integral e gratuita, desde que comprove
insuficiência de recursos. A disposição constitui garantia fundamental,
baseada na premissa de que todo e qualquer cidadão possui o direito
de acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras para
tanto. Dessa forma, a Constituição procura superar a desigualdade de
condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça
àqueles que, defrontando-se com litigantes poderosos, ficam na
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impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa.
Desse modo, a igualdade perante a justiça encontra-se assegurada

pela Constituição brasileira, que, em seu art. 134, determina, para
efetivação desse direito, a criação das Defensorias Públicas
Estaduais, na forma prescrita por lei complementar federal. Atendendo
ao comando constitucional, foi editada a Lei Complementar n° 80, de
12/1/94, que organizou a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios e estabeleceu normas gerais para sua
organização nos Estados.

Essa lei complementar normalizou a carreira da Defensoria Pública
em cargos providos, na classe inicial, por concurso público de provas
e títulos e assegurou ao órgão e a seus integrantes a independência
política. Esta é garantida pela estabilidade funcional, pela
inamovibilidade e pela irredutibilidade de seus vencimentos,
providência necessária, uma vez que freqüentemente é contra o
próprio poder público que o hipossuficiente deve postular o seu direito.

Além disso; a referida lei, em seu art.142, determinou aos Estados o
prazo de 180 dias a contar de sua publicação para a adaptação de
suas Defensorias Públicas às regras nela constantes. Entretanto,
decorrida mais de uma década da promulgação da Carta Magna e
desde há muito vencido o prazo dado aos Estados, ainda não se
efetivou, em Minas Gerais, a reorganização da Defensoria Pública nos
moldes exigidos pela legislação federal. E exatamente essa lacuna
que o Projeto de Lei Complementar n° 5012002 visa suprir.

Levando em conta a precária situação financeira do Estado, a
Comissão de Administração Pública procurou, prudentemente, evitar a
criação de despesas em seu substitutivo, seguindo a orientação já
contida no projeto original do Governo. Além disso, a Comissão
enfrentou o dever constitucional imposto ao poder público de garantir
o pleno acesso dos cidadãos à justiça, estendendo os serviços do
órgão a todas as comarcas do Estado. Procurou-se, no entanto, por
meio da implantação gradual da nova estrutura da Defensoria, evitar a
sobrecarga dos cofres públicos. Note-se ainda que a aplicação da
nova lei poderá, além disso, diminuir paulatinamente as despesas do
Tesouro com a remuneração dos serviços do advogado dativo,
medida supletiva prevista no art. 272 da Constituição mineira,
destinada a garantir aos pobres o patrocínio, tanto para o ingresso em
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juízo, quanto para sua defesa, quando se virem na condição de
réus.

No entanto, devemos apresentar algumas alterações ao substitutivo,
visando a seu aprimoramento, acentuando seu caráter gradualista e
facilitando sua implementação. Em primeiro lugar, propomos, com a
Emenda n° 10, a modificação da redação do art. 238, de modo a
autorizar o Executivo a abrir crédito especial destinado à execução
orçamentária da nova unidade administrativa. A providência se mostra
necessária em razão de ter sido a Defensoria separada da Secretaria
de Justiça e Direitos Humanos, o que altera a classificação
institucional das dotações previstas. Limitamos o crédito ao
estabelecido no orçamento em vigor para as atividades da Defensoria,
por acreditar que essas dotações são suficientes para a
implementação da lei, neste ano.

O projeto prevê um quadro com 1.300 cargos na carreira de
Defensor Público, estabelecendo ainda, no art. 224, que o Governador
encaminhará projeto de lei criando cargos à proporção que forem
sendo instaladas novas comarcas no Estado. Propomos a alteração
do art. 76, por meio da Emenda n° 11, para condicionar o provimento
dos cargos ao preenchimento das condições estabelecidas pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000. A alteração visa ainda permitir a
correção do anexo da lei, prevista na Emenda n° 12, no que diz
respeito à distribuição dos cargos nos níveis da carreira, uma vez que
os Defensores Substitutos ocupam, na verdade, o cargo de Defensor
Público de r Classe.

A Emenda n° 13 pretende viabilizar a remuneração imediata dos
cargos criados para a direção da Defensoria, estabelecendo
gratificação pelo desempenho dessa função, até que seja adotado o
sistema de pagamento por meio de subsídio, previsto no art. 114. A
Emenda n° 14 procura dotar a Defensoria de uma estrutura
administrativa mínima que permita a continuidade dos serviços hoje
prestados e a execução das novas atribuições advindas da autonomia
do órgão, até que o Governador remeta à Assembléia o projeto
previsto nos arts. 64 e 225. Explicitamos, ainda, por meio da Emenda
n° 15, a extinção de cargos existentes na estrutura da Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos, que compensa em parte as despesas
decorrentes da nova estrutura. Notamos que as novas despesas
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decorrentes do Projeto de Lei Complementar n° 50, com as
emendas que apresentamos, resultam em um acréscimo de pouco
mais que R$1 0.000,00 por mês nas despesas do Erário.

Finalmente, propomos as Emendas n
o
s 16 e 17. A primeira se

destina a garantir a continuidade do atual sistema de remuneração
dos Defensores Públicos até a adoção do sistema de subsídios, sem
aumento de despesas. A segunda pretende permitir, durante o
período de transição entre os sistemas de remuneração dos
Defensores, o exercício provisório da advocacia.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 50/2002 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública, com as Emendas n

o
s 10  17,

que apresentamos, ficando prejudicadas as Emendas n
o
s 1 a 9.

EMENDA N°10
Dê-se ao art. 238 a seguinte redação:
"Art. 238 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial

até o limite de R$ 21.158.536,00 (vinte e um milhões cento e
cinqüenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais), para atender às
despesas resultantes da execução desta lei, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.".

EMENDA N° 11
Dê-se ao art. 76 a seguinte redação:
"Art. 76 - O quadro da carreira de Defensor Público Estadual é

integrado pelos cargos relacionados no Anexo 1 desta lei
complementar.

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no "caput" fica
condicionado ao preenchimento das condições previstas pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

EMENDA No 12
Dê-se ao Anexo do Projeto de Lei Complementar n° 5012002 a

seguinte redação:
"Anexo 1

Quadro de Cargos da Carreira de Defensor Público Estadual -
Quantitativo e Distribuição por Classes

(de que trata o art. 76 da Lei Complementar n°, de de de 2002)
Classe	1 N° de
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EMENDA N° 13
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo e respectivo anexo:
"Art. .... - Até a fixação dos subsídios previstos no art. 114 desta lei,

fica concedida aos Defensores Públicos Estaduais ocupantes dos
cargos de Defensor Público-Geral, Sub-Defensor Público-Geral,
Corregedor-Geral, Sub-Corregedor-Geral e Diretor-Geral, criados
nessa lei, gratificação calculada sobre a remuneração da classe de
Defensor Público de Classe Especial da Carreira de Defensor Público
Estadual, nos percentuais previstos no Anexo II desta lei.".

"Anexo II
Quadro de Cargos Especiais de Direção Superior da Defensoria

Pública

EMENDA N° 14
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo e respectivo anexo:
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"Art..... - Ficam criados os cargos constantes no Anexo III desta

lei, que compõem o Quadro de Cargos em Comissão da Estrutura
Básica do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Apoio
Técnico e Administrativo da Defensoria Pública, até que seja
implementada a lei prevista nos arts. 64 e 225 desta lei.".

"Anexo III
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Apoio Técnico e

Administrativo da Defensoria Pública
Quadro de Cargos em Comissão da Estrutura Básica

(de que trata o art. .... da Lei Complementar n°, de de de 2002)
)enomin 1 Código ISímb
ação da 1 do 1 olo

Cargo	e
MG-24	2

Diretor II 1 MG-05 1	1 2"
EMENDA N° 15

Acrescente-se onde convier:
"Art. ..... - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal de

Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, os cargos de
Procurador-Chefe da Defensoria Pública, Diretor da Defensoria
Pública Metropolitana e Diretor da Defensoria Pública do Interior.".

EMENDA N° 16
Dê-se ao art. 235 a seguinte redação:
"Art. 235 - Até que sejam fixados os subsídios de que trata o art.

114, ficam asseguradas as parcelas remuneratórias dos Defensores
Públicos em vigor, constituídas por vencimento básico, observada a
diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe da
carreira, verba de representação de 100% (cem por cento) e adicional
de atividade específica de 120% (cento e vinte por cento), bem como
os direitos e vantagens existentes, decorrentes da Constituição do
Estado de Minas Gerais e da legislação esparsa, sem prejuízo de
reajustes ulteriores e da revisão geral anual da remuneração do
servidor público, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 50 da
Constituição da República.".
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EMENDA N°17

Dê-se ao art. 228 a seguinte redação:
"Art. 228 - Aos membros da Defensoria Pública em exercício quando

da publicação desta lei complementar não se aplica a proibição
prevista no art. 168, inciso 1, até a fixação dos subsídios previstos no
art. 114.".

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Carlos

Andrada - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 16/5/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra.
Rosalina Miranda dos Santos, ocorrido em 10/5/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Beni
Pereira, ocorrido em 9/5/2002, em ltamonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento da Sra.
Carmen Michel da Silva, ocorrido em 6/5/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 243 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.078/2002;
aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 3 - Discussão, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.00912000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.090/2000; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.170/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.229/2000; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.93412002; aprovação - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite;
deferimento; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite - 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 - Alberto
Bejani - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Aden Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - 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 -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h13min, 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 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, no ano passado

apresentei um projeto nesta Casa, que foi aprovado por unanimidade,
mas que desapareceu. Nunca mais se falou nele, nunca mais o vi na
pauta. Quero saber de V. Exa. se há possibilidade de esse projeto
voltar ao Plenário para discussão em 2° turno.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao nobre Deputado Luiz
Menezes que informe qual é o projeto.

O Deputado Luiz Menezes - E o Projeto de Lei n° 1.68812001, sobre
a saúde da mulher.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Luiz
Menezes que o projeto se encontra pronto para a inclusão em ordem
do dia.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n°

1.078/2000, do Deputado João Paulo, que proíbe o lançamento do
nome de mutuários em atraso com prestações do Sistema Financeiro
da Habitação no cadastro dos serviços de proteção ao crédito. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Defesa do

Consumidor opinou por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e
2, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Defesa do Consumidor, que opina pela aprovação da
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Emenda n° 3. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 3. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.078/2000 com as Emendas n os 1 a 3. A Comissão de Defesa do
Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.009/2000, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Mineiro de Armazenagem
em nível de propriedade rural ou de forma comunitária. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e
pela rejeição da Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Política Agropecuária, e pela rejeição da Emenda n° 1.
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. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica
prejudicada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, p
Projeto de Lei n° 1.009/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.09012000, do
Deputado Adelino de Carvalho, que altera o inciso V do art. 21 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 - Lei Pró-Confins. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo 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 Turismo.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.170/2000, do
Deputado Pastor George, que dispõe sobre a inclusão da Bíblia
Sagrada editada em braile no acervo das bibliotecas públicas. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de

kA
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Educação 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 de
Educação. Em discussão, o projeta. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.170/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Educação.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.229/2000, do
Deputado Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a
implantar, na rede pública hospitalar, programa de prevenção e
tratamento da obesidade e das doenças dela decorrentes. 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. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.229/2000 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° 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 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Luiz Tadeu Leite.
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O Deputado Luiz Tadeu Lei te* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

uso o espaço reservado à Liderança da Maioria nesta Casa, para
mostrar ao público mineiro um pouco da realidade política que
estamos vivendo em Minas Gerais, tendo em vista a realidade
nacional. Da realidade nacional para a realidade de Minas Gerais, o
que vimos foi o atropelamento indigno, como nunca antes houve na
história do Brasil, da candidatura de Itamar Franco à Presidência da
República.

Itamar Franco, como hoje toda a imprensa nacional concorda, era a
opção do Brasil à candidatura do PT. Todos os partidos sentiam isso,
as lideranças sentiam que essa era a verdade. Itamar Franco
representava uma opção de candidatura séria com experiência
administrativa, com a seriedade de que o Brasil precisa, para
reconduzir o País ao crescimento econômico, que é a meta de todo o
povo brasileiro.

Sua candidatura foi torpedeada dentro do próprio PMDB, por ação
de sua cúpula. Na verdade, hoje já não se pode falar da sua
candidatura à Presidência, já que não se pôde descompatibilizar do
cargo de Governador. Com isso, a política brasileira, em nível
nacional, vê o crescimento do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva, de forma quase irreversível.

Agora não adianta aqueles que não queriam Lula chorarem o leite
derramado. Agora não adianta aqueles que tentaram tramar
candidaturas artificiais, tentaram inventar um candidato neoliberal,
patrocinado por Fernando Henrique Cardoso, e acharam que eram
opções válidas e viáveis para enfrentar Lula, virem aqui dizer que
infelizmente não deu certo, que Lula está crescendo. Está crescendo
porque, infelizmente, além de seus próprios méritos, além da sua
persistência em se candidatar, ser derrotado e continuar candidato,
além disso, falta uma opção válida para se opor a ele. Essa opção era
Itamar Franco, que foi impedido pelas elites brasileiras, numa
autofagia como nunca se viu na história política do Brasil, de ser
candidato a Presidente.

O Brasil está sentindo que provavelmente o PT conseguirá assumir
de fato o Governo Federal em nosso País. Se tudo acontecer dessa
maneira, esperamos que haja seriedade, que haja competência para
governar bem o nosso Brasil.

rÁ
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, da situação nacional passamos

para a questão do Estado; não antes sem comentar aquilo que
estamos vendo, o candidato José Serra, na ânsia de crescer, na ânsia
de aparecer, tenta atingir aqueles que têm prestígio, que têm voto. O
candidato a Presidente José Serra, que não se configura como outra
opção para enfrentar o Luiz Inácio Lula da Silva, faz críticas, lança
aleivosias contra Minas Gerais e contra o Governador Itamar Franco.
Junto com as aleivosias vêm, o que é pior, as perseguições.

Minas Gerais está sendo sitiada para não ter condições de pagar
seus compromissos, para ver atrasada a sua folha de pagamento. As
estradas esburacadas, sem conserto, já são triste quadro no interior.
Faltam as verbas essenciais para o funcionamento mínimo do Estado,
ainda que Itamar Franco não possa fazer as grandes obras que
projetou, mesmo para a rotina, mesmo para as despesas de custeio.
O Governo de Minas Gerais está se vendo em situação de grande
dificuldade, porque o Governo Federal está cortando, está subtraindo
as verbas de Minas Gerais.

Isso é um crime que se pratica, talvez para obrigar o Governador
Itamar Franco a arrastar-se ante a impiedade daqueles que governam
o nosso País.

Esperam que Itamar Franco abaixe a cabeça e peça a bênção
àqueles que hoje comandam o Palácio do Planalto. Aqueles que
conhecemos o Governador Itamar Franco temos certeza de que ele
não vai se curvar, porque Minas Gerais está muito acima - e os seus
interesses idem - daqueles que hoje querem subjugar o nosso Estado,
deixando-o numa posição incômoda e subserviente.

Na reunião de segunda-feira próxima passada, o Diretório Regional
do PMDB, reunido em sua sede, diante desses episódios recentes da
política nacional, diante da perseguição diuturna que contra Minas e
contra Itamar Franco faz o Governo Fernando Henrique Cardoso,
houve por bem exarar nota oficial, e pediu-me a Diretoria Executiva do
PMDB que fosse porta-voz dessa nota aqui, nesta tribuna. E, mesmo
sabendo que a imprensa em parte já a divulgou, faço sua leitura,
primeiro porque não é tão extensa e, segundo, para que não só os
presentes, mas todo o Estado, por meio da TV Assembléia, tenha
condições de conhecê-la na íntegra.

A nota está vazada nos seguintes termos. (- Lê:)
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"O PMDB de Minas Gerais, através da sua comissão executiva

estadual, vem a público manifestar o mais veemente repúdio à vil
tentativa do pré-candidato do PSDB, José Serra, em interferir nas
decisões do Governo do Estado de Minas Gerais, bem como nas
decisões políticas, com vistas ao processo sucessório no Estado.

Áulico do Governo Federal, cuja credibilidade e honorabilidade vêm
sendo contestadas por amplos segmentos da sociedade e através de
denúncias de repercussão na grande mídia nacional, esse candidato
de FHC busca, através de críticas aleivosas e inobservância
manifestas no programa eleitoral do seu partido, intrigar e estabelecer
cismas na estrutura governamental e partidária conduzidas pelo
PMDB mineiro, que tem dado amplas demonstrações de vigor e
competência administrativa na condução dos elevados destinos de
Minas Gerais.

Repudiando a ameaça de bloqueio de créditos ao Estado por parte
do Governo Federal e a intromissão do ex-Ministro de FHC,
denunciamos essas vãs ingerências como ingredientes
destemperados que buscam criar diatribes para impor candidaturas a
Minas, estabelecendo flancos que permitam enfrentamento a um
PMDB organizado e bem-estruturado para as eleições de outubro.
Belo Horizonte, 13 de maio de 2002. Diretório Estadual do PMDB-
MG."

O sentido desta nota é alertar aqueles que seguem a cartilha do
Palácio do Planalto, aqueles que seguem o comando da batuta de
Fernando Henrique Cardoso, para o fato de que aqui, em Minas
Gerais, é diferente. Se em outros Estados do Brasil Governadores
foram fazer o beija-mão do Presidente Fernando Henrique, foram
cometer a insensatez da subserviência, da ignomínia e da futilidade,
aqui, em Minas, temos um Governador que foi Presidente da
República e que, portanto, tem o porte do cargo, e que elegeu o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Este, sim, não por Itamar,
mas por Minas Gerais, deveria estar renitente, deveria estar aceitando
as condições de Minas Gerais.

Deveria, por imperiosa questão de justiça, respeitar mais as
montanhas de Minas, porque aqui reina um povo independente, que
fez a liberdade do Brasil na Inconfidência Mineira. Desde lá, o mineiro
não se cansa de pregar e praticar a liberdade, não aceitando que os



726
grilhões da ditadura civil neoliberal, que querem hoje implantar no
Brasil, sejam colocados no nosso Estado. Essa nota é de
independência, é uma nota de quem se insurge contra o absolutismo
burro que querem implantar em nosso Brasil. E por essas e outras, é
porque impediram Itamar de ser candidato a Presidente da República,
é porque querem impor a Minas de maneira absurda um
comportamento que faça o Estado arrastar-se aos pés de S. Exa. o
Presidente, que Luiz Inácio Lula da Silva está crescendo, para
desespero do Palácio do Planalto. Ele está caminhando para uma
candidatura por seus méritos, repito, mas também pela inércia, pela
incompetência, pela safadeza da classe política dominante brasileira.
Muito obrigado.

Encerramento,
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Cumprido o objetivo

da convocação, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a
reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* Sem revisão do orador.
ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Oljvia, Ambrósio Pinto, Márcio Cunha e Pastor George, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 apresentar o trabalho que a
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Turismo -
COOPERATUR -, vem realizando em prol do turismo no Estado.
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Pastor
George, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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para, em audiência pública, avaliar-se o aproveitamento do
potencial turístico do Parque Estadual do Itacolomi; seja realizada
reunião para, em audiência pública, obterem-se informações sobre as
ações implementadas pelo Grupo Coordenador do Pró-Confins no
sentido de implementar a Lei n° 13.449/2000, aprovada por esta Casa;
e seja enviado oficio ao Departamento de Aviação Civil solicitando
informações sobre as normas de funcionamento dos aeroportos
estabelecidas por esse órgão; e do Deputado Márcio Cunha; em que
solicita seja realizada audiência pública, com a presença dos
administradores dos aeroportos de Confins e da Pampulha, para
debaterem-se questões ligadas ao funcionamento desses aeroportos.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o trabalho desenvolvido pela COOPERATUR. A
seguir, são convidados a tomar assento à mesa os Srs. Rosendo
Magela, Assessor de Gabinete da Presidência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; Gilda Dias e Marcione Macedo,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Cooperativa da
COOPERATUR; Abel Fagundes, representando o Presidente do
Conselho Empresarial de Turismo da ACMINAS; Sr. Paulo Boechard,
Presidente do BH Convention e Visitors Bureau; Sra Neide Bueno e
Janice Fortine, respectivamente, Diretora de Lazer e Turismo e
Coordenadora de Projetos Culturais do SESC; Sr. Sérgio A. Neves,
Presidente da ABRAJET-MG; Sra. Márcia de Araújo Paiva, Vice-
Presidente do Minas Centro. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Márcio Cunha, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Márcio Cunha - Ambrósio

Pinto.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL

rÃ,
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Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rogério Correia, Elbe Brandão, Márcio Kangussu e Paulo Pettersen,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 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 Paulo Pettersen, em que solicita sejam
ouvidos, nesta reunião, os Srs. Antônio Juscelino Carneiro Dias, Vice-
Prefeito de Arinos; Fátima Almi Pereira, Conselheira Tutelar de Arinos;
Marcelo Valadares, Vereador de Arinos; Margarida Alves Vieira;
Feliciano de Oliveira Neto e quatro testemunhas denunciantes; Elbe
Brandão, em que solicita à Câmara Municipal de Araxá cópias dos
depoimentos colhidos pela comissão parlamentar de inquérito
instalada pela referida Câmara, bem como seu relatório final; do
Deputado Márcio Kangusssu, em que solicita seja prorrogado o prazo
de funcionamento desta Comissão por mais 40 dias. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre o tema objeto desta Comissão. Na oportunidade, são ouvidas
três testemunhas, a portas fechadas: Em seguida, a Presidência
suspende os trabalhos da Comissão. As 1 Sh5omin são reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Rogério Correia, Elbe
Brandão e Irani Barbosa. Em seguida, são ouvidas duas testemunhas,
a portas fechadas. Logo após, é ouvido o Sr. Antônio Juscelino
Carneiro Dias, Vice-Prefeito de Arinos. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
a reunião especial a ser realizada amanhã, dia 17/5/2002, às 9 horas,
no Plenário desta Casa, com a finalidade de se discutir, em debate
público, o tema "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes",
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 87/2002

As quinze horas e trinta 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, a Presidente "ad hoc", Deputada Elaine
Matozinhos, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, e que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. A seguir, a Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação aos Deputados e convida o Deputado Sargento Rodrigues
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, os Deputados
Anderson Adauto e Elaine Matozinhos, com cinco votos cada um. Em
seguida, a Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, Deputado
Anderson Adauto, a quem passa a direção dos trabalhos. O Deputado
Anderson Adauto agradece a confiança nele depositada, empossa a
Vice-Presidente, Deputada Elaine Matozinhos, e designa o Deputado
Rogério Correia como relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, às
1 6hosmin, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2002.
Anderson Adauto, Presidente - Elaine Matozinhos - Rogério Correia

- Márcio Cunha - Sargento Rodrigues.

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

1.867/2001
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei ora

analisado tem por objetivo denominar Ageu Garcia de Deus o trecho
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da rodovia AMG-900 que dá ao Município de Carmo do Paranaíba
acesso à BR-354.

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 a matéria, conforme preceitua o art.
102, XII, cio o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Mais do que justa a homenagem de se denominar Ageu Garcia de

Deus trecho da rodovia AMG-900. Essa querida pessoa, falecida em
28/9/2001, era respeitada não só por suas qualidades de empresário e
comerciante, mas também como agente político, na qualidade de
Secretário Municipal de Administração e Finanças de Carmo do
Paranaíba. No exercício desse cargo, demonstrou eficiência,
moralidade, impessoalidade e exatidão no cumprimento de seus
deveres e na defesa do interesse público.

Pelos relevantes serviços prestados à coletividade, ele é merecedor
da iniciativa em causa.

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

1.86712001 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2002.
Gil Pereira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2 E SOBRE O

SUBSTITUTIVO N° 1, APRESENTADOS EM PLENÁRIO, AO
PROJETO DE LEI N° 943/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 943/2000
estabelece diretrizes para a política de saneamento básico em regiões
metropolitanas e dá outras providências.

O projeto foi aprovado no l o turno com as Emendas n os 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida,
retornou a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno,
tendo sido mantido o aprovado no 1° turno.

Por força de requerimento aprovado em Plenário, o projeto foi
distribuído à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
perdeu o prazo para emitir parecer. Foi, então, incluído na ordem do
dia a requerimento do autor.

Após adiamento por cinco dias, procedeu-se à discussão do projeto,
ocasião em que foram apresentados um substitutivo e duas emendas
ao vencido no 1° turno, sobre os quais nos cabe emitir parecer, nos
termos do art. 189, § 4°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva estabelecer diretrizes para a

política de saneamento básico em regiões metropolitanas do Estado.
Já aprovada em 20 turno pela Comissão de Saúde, a proposição

recebeu, no Plenário, duas emendas e um substitutivo, sobre os quais
nos compete emitir parecer.

O substitutivo apresentado altera consideravelmente a forma do
vencido no 1° turno, acrescentando artigos e incisos, reduzindo o
poder do Estado e dando maior poder de decisão à Assembléia
Metropolitana, o que, inegavelmente, entra em choque com as
diretrizes estabelecidas nas políticas nacional e estadual para o
saneamento básico.

Passando à análise das emendas, temos que a Emenda n° 1 altera
o art. 30 substituindo a expressão "Estado de Minas Gerais" pela
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expressão "municípios das regiões metropolitanas", o que implica
transferir para os municípios uma responsabilidade que, no projeto,
era do Estado; a Emenda n° 2 altera o "caput" do art. 4 0 substituindo a
expressão "pelo Estado" pela expressão "pela Assembléia
Metropolitana", o que é uma decorrência da alteração proposta pela
Emenda n° 1: se a responsabilidade pela prestação de serviços de
saneamento básico passa a ser do município, é natural que também
ele, representado pela Assembléia Metropolitana, passe a disciplinar
as regras para a prestação desse serviço.

Consideramos que o projeto, na forma inicialmente proposta,
confere ao Estado maior poder na formulação de regras para a
concessão dos serviços públicos de saneamento básico, o que se
torna ainda mais evidente nas emendas apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça. Esta, para tais alterações, baseou-se em
legislação vigente. De fato, a Lei Complementar n° 14, de 8/6/73,
dispunha que saneamento básico, notadamente o abastecimento de
água, entre outros, é serviço comum de interesse metropolitano, que
se sobrepõe ao eminentemente municipal.

Também a Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, que regulamenta a
organização da Região Metropolitana de Belo Horizonte, determina,
em seu art. 8 0, IV, que o saneamento básico é de interesse comum.
Esse preceito é determinado também pela Constituição do Estado, em
seu ai. 43, inciso III.

Assim, entendemos que o serviço de caráter estritamente local deve
continuar com os respectivos municípios, mas os de natureza
metropolitana serão realizados e administrados em conjunto por um
só órgão superior, visando à solução uniforme dos problemas, além
dos limites municipais. O interesse municipal, também legítimo, deve
submeter-se ao interesse da região metropolitana.

Deduzimos, pois, que a titularidade do serviço de saneamento
básico nas regiões metropolitanas recai sobre o Estado. Cabe a este
dispor sobre as características do serviço; respeitem-se, entretanto, as
atribuições da Assembléia Metropolitana, nos termos da Constituição
do Estado.

Assim sendo, optamos por rejeitar o Substitutivo n° 1 e as Emendas
n

o
s 1 e 2, apresentados em Plenário, em obediência à legislação

vigente.

WiL
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das
Emendas n

o
s 1 e 2, apresentados em Plenário.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga, relator - Cabo Morais.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 358a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: ta
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.177
a 2.185/2002 - Requerimentos n os 3.353 a 3.357/2002 -
Requerimentos da Comissão Especial da Lista de Assinantes e dos
Deputados Migue! Martini e Antônio Andrade - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves e
Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite, Ivo José e Rogério Correia -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do
Sr. Presidente - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão Especial da Lista de Assinantes e dos Deputados Antônio
Andrade e Miguel Martini; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Amilcar Martins;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 199/99;
apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
92212000; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.232/2000; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.375/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda
n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.639/2001;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 890/2000; apresentação da Emenda n° 2;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1;
aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.570/2001; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.729/2001; Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência;
encerramento da discussão; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
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Questão de ordem - 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 -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson
Rezende Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - 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
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen
- Maria Olívia - 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 Sargento Rodrigues, 20-Secretário "ad hoc", 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. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça,

rs
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comunicando que indicou o Desembargador Joaquim Alves de
Andrade para representá-lo no Seminário Regional Violência Urbana e
Saúde Pública.

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.243/2002, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos
Municipais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n°
1.623/2001, em atenção a pedido da Comissão de Justiça
encaminhado pelo Ofício n° 1 .609/200/SGM. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 1.623/2001.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
informando da impossibilidade de sua participação em reunião da
Comissão de Educação. (- A Comissão de Educação.)

Dos Srs. Laércio Marinho Dias, Mozair Gonçalves Esteves e Carlos
Honório Ottoni Júnior, respectivamente, Presidentes das Câmaras
Municipais de lbirité, Três Marias e Varginha, encaminhando moções
de apoio ao Projeto de Lei n° 2.093/2002, aprovadas por Vereadores a
essas Câmaras. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°2.093/2002.)

Do Sr. Aílton Natalino Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo, solicitando, em atenção a pedido da Comissão de Pais das
Escolas Estaduais de Curvelo, empenho desta Casa junto ao
Governador do Estado a fim de que sejam atendidas as reivindicações
dos profissionais da educação. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. José Anastácio Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Juramento, comunicando a composição da Mesa dessa Casa para o
ano de 2002.

Do Sr. José Leonardo Costa Monteiro, Presidente da Câmara
Municipal de Governador Valadares, confirmando a adesão dessa
Casa ao 1 Concurso Estadual de Sites sobre Turismo em Minas
Gerais.

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, comunicando, em atenção ao
Requerimento n° 3.225/2002, do Deputado Carlos Pimenta, que essa
corporação passará a prestar, ainda este ano, serviços de prevenção,
combate a incêndio e salvamento nos aeroportos de Uberlândia e
Montes Claros.
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Do Sr. Edson Sousa, Vereador à Câmara Municipal de

Divinópolis, encaminhando cópia de carta aberta de professores
estaduais e solicitando apoio à luta destes a fim de que seus salários
sejam pagos em dia. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor da Secretaria de Feitos
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado, comunicando que essa
Corte deferiu liminar para suspender a eficácia do art. 4 0 da Lei n°
13.866, de 2001.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado, em atenção ao Requerimento n° 3.207/2002, do Deputado
Ambrósio Pinto, encaminhando expediente da Secretaria da Educação
referente ao assunto objeto do citado requerimento.

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, dando ciência da
liberação por esse Ministério de recursos referentes a convênio com o
Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Alegre de Minas. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da Associação
dos Juízes de Paz do Estado de Minas Gerais, solicitando o
atendimento de reivindicações dos Juizes de Paz. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n°2.148/2002.)

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Banco Central do Brasil, prestando informações sobre juros, TR e
correção monetária. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Solange Soares Nobre, Superintendente de Apoio à Escola
e ao Estudante da Secretaria da Educação, informando que o
Governo do Estado não deve documento algum ao FNDE, no quadro
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e encaminhando cópia
de ofício enviado a esse Fundo. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Posto Médico Legal de Varginha, em atenção ao Requerimento
n° 2.749/2001, da Comissão de Direitos Humanos, informando que,
nos anos de 2000 e 2001, não se registraram nesse Posto óbitos cuja
causa tenha sido espancamento.

28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

LW
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°2.177/2002
Declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declara de utilidade pública a Liga Municipal de

Desportos de Bom Despacho, com sede no Município de Bom
Despacho.

AI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: Tendo o objetivo de difundir, aperfeiçoar e disciplinar a

prática do desporto amador, a Liga Municipal de Desportos de Bom
Despacho desempenha um importante papel na comunidade,
desenvolvendo o intercâmbio social e esportivo com sociedades
congêneres. Assim, preenche 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 186,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.178/2002
Declara de utilidade pública a CADA - Casa de Apoio ao Drogado e

ao Alcoólatra, com sede no Município de Cambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarada de utilidade pública a CADA - Casa de Apoio

ao Drogado e ao Alcoólatra, com sede no Município 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, 21 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A CADA - Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra,

de Cambuí, fundada em novembro de 1999, é sociedade civil de
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caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo
precípuo a promoção de atividades de orientação, prevenção e
combate à dependência química, incluindo a realização de palestras,
conferências, seminários, debates e outros.

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°2.179/2002
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos

Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária e dá outras
providências.

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

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

Vencimento dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA.

Art. 2° - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores
do IMA tem por objetivo:

- o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, com base
na igualdade de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação
profissional e no esforço pessoal;

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

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

V - a valorização do servidor e a humanização do serviço público.
Art. 30 - Para os fins desta lei considera-se que:

- servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo
público;

II - cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e
definida, preenchida por servidor público com direitos e deveres de
natureza estatutária estabelecidas em lei;
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III - carreira é o conjunto de segmentos de classes com os

respectivos cargos, tendo a mesma identidade funcional e sendo
dispostos hierarquicamente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 40 - Q Quadro Especial de Pessoal do IMA compõe-se de cargos
efetivos integrantes das carreiras, dos cargos de provimento em
comissão e de funções públicas.

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

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

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

Capítulo II
Das Carreiras

Art. 70 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento de que trata
esta lei tem a seguinte composição:

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

Seção 1
Da Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário

Art. 80 - A Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário é destinada a
servidores habilitados a exercer atividades especificas de fiscalização
e dar suporte à fiscalização, à inspeção agropecuária e às defesas
sanitárias vegetal e animal.

Art. 9° - A carreira de que trata o artigo anterior é constituída de três
classes de cargo:

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

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

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

- Fiscal Estadual Agropecuário VI:
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Analista de Suporte a Fiscalização VI:
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção II
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Da Carreira de Apoio Técnico Operacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mínimo quarenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III -Auxiliar Operacional II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das
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tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional 1;

b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de
no mínimo quarenta horas;

c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Auxiliar Operacional 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações específicas para a classe.
Art. 16 - São pré-requisitos para ingresso e promoção na classe do

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

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

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

tarefas inerentes à classe de Ajudante Operacional 1;
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III - Ajudante Operacional 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações específicas inerentes à classe.

Seção III
Da Carreira de Gestão e Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inerentes à administração, dos quais cinco anos no Estado de Minas
Gerais;
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b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de

desempenho;
V - Analista em Gestão e Administração li:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo III
Cargos de Provimento em Comissão

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2° - O provimento dos cargos de Chefia ou Supervisão,
Coordenação e Assessoramento é de recrutamento amplo ou limitado,
e eles são providos por ato do Diretor-Geral do IMA.

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

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

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

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

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

Capítulo IV
Do Ingresso na Carreira

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

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

§ 20 - Para os cargos além do exame de conhecimentos específicos,
será obrigatória a realização de provas de títulos.
§ 30 - o Instituto Mineiro de Agropecuária irá definir normas

especificas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a
serem exigidos nos concursos de ingresso, observadas as diretrizes
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.

Capítulo V
Do Desenvolvimento da Avaliação de Desempenho e da Qualificação
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Profissional na Carreira

Art. 30 - O desenvolvimento do servidor, no respectivo cargo,
ocorrerá mediante progressão e promoção.

- progressão é a passagem do servidor para o grau imediatamente
subseqüente do mesmo cargo da carreira a que pertence;

II - promoção é a passagem do servidor para o nível imediatamente
superior da carreira a que pertencer.

Art. 31 - O servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária terá direito a
progressão desde que satisfaça cumulativamente os seguintes
requisitos:

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

II - permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de
setecentos e trinta dias;

111 - não tenha sofrido punição disciplinar no período citado acima;
IV - avaliação de desempenho satisfatória.
Art. 32 - Para fazer jus a promoção o servidor do IMA deverá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 30 - Os critérios de avaliação serão aplicados e ponderados em
conformidade com as características das funções exercidas, sendo
considerado insuficiente, para obtenção de promoção o desempenho
apurado em avaliação que comprove o desatendimento, de forma
habitual, de qualquer dos requisitos previstos no §20 .

§ 4° - Será dado conhecimento prévio aos servidores dos critérios,
das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de seu
desempenho.

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

Capítulo VI
Da Remuneração das Carreiras

Art. 35 - A remuneração dos servidores integrantes das carreiras
referidas nesta lei é composta pelo vencimento básico a que se refere
o Anexo VIII e os arts. 1°, § 4°, 1, e 13 da Lei Delegada n°39, de 3 de
abril de 1998, acrescida de uma quarta faixa de vencimento para o
nível de escolaridade correspondente ao 1° grau completo e uma
terceira faixa para o nível de pôs-graduação conforme o anexo VIII
desta lei.

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

§ 2° - Os servidores de que trata esta lei, portadores dos títulos de
Doutor e Mestre e do certificado de aperfeiçoamento ou de
especialização farão jus a um adicional de titulação no percentual de
30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento),
respectivamente, incidente sobre o vencimento básico.

§ 30 - O título de Doutor e o grau de Mestre referidos neste artigo
deverão ser compatíveis com as atividades dos órgãos.

§ 40 - Os cursos de Doutorado e Mestrado para os fins previstos
nesta lei, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho
Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados
por Instituição Nacional competente para tanto.

Capítulo VII
Das Disposições Transitórias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o
Anexo III -H do Decreto n°40.509, de 3 de agosto de 1999, e o art. 36
do Decreto n° 33.859, de 21 de agosto de 1992.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva

Anexo 1
(a que se refere o art. 5 0 da Lei n° de

Instituto Mineiro de Agropecuária
Quantitativo de Cargos Efetivos das Carreiras

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.5.2002.
Anexo II

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

Estrutura das Carreiras
* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "diário do
Legislativo" de 23.5.2002.

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

Instituto Mineiro de Agropecuária
Quadro de Correlação de Cargos

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
* - O Quadro da Carreira Fiscal foi publicado na edição do "Diário do
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Legislativo" de 23.5.2002.

II - Carreira de Apoio Técnico Operacional
* - O quadro da Carreira de Apoio foi publicado na edição do 'Diário

do Legislativo" de 23.5.2002.
III - Carreira de Gestão e Administração
* - O Quadro da Carreira de Gestão fo publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 23.5.2002.
Anexo IV

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

Quadro de Distribuição dos Percentuais de Servidores para Cada
Nível

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
* - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.5.2002.
II - Carreira de Apoio Técnico Operacional
* - O Quadro da Carreira de Apoio foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 23.5.2002.
III - Carreira de Gestão e Administração
* - O Quadro da Carreira de Gestão foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 23.5.2002.
Anexo V

(a que se refere o art. 50 da Lei n° de)
Instituto Mineiro de Agropecuária
Descrição dos Cargos Efetivos

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

administrativo, conservação e limpeza, transportando papéis,
documentos, materiais, equipamentos e outros, interna ou
externamente, realizando atividade de zeladoria e portaria, seguindo
orientação de sua chefia imediata.

Executar, sob a orientação e supervisão do Fiscal Estadual
Agropecuário e do Assistente Técnico Agropecuário, as atividades de:

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



756
complexidade;

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

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

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

2 - Proceder à limpeza e conservação de instalações, móveis,
equipamentos e utensílios do IMA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18- Realizar reparos em móveis da Autarquia.
19 - Instalar e ajustar peças de madeira como janelas, portas, etc.,

efetuando sua manutenção preventiva.
20 - Executar acabamentos, reparos e pintura em construções de

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

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

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

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

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

recebimento de comunicações internas, externas, locais ou
interurbanas.

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

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

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

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta
anticoagulante.

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

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

rs
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33 - Auxiliar na coleta de materiais para exame de laboratório e

amostras de produtos vegetais para diagnóstico de doenças e pragas
e verificação de qualidade.

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

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

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

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

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

Instituto Mineiro de Agropecuária
Descrição dos Cargos Efetivos

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

arquivamento e encaminhamento de documentos e materiais sob
orientação;

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

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

documentos de controle administrativo relacionados com as atividades
de sua unidade de lotação;
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2 - datilografar e digitar ofícios, circulares memorandos, quadros

demonstrativos tabelas, boletins, relatórios, requisições e outros
documentos pré-redigidos para atender às atividades administrativas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 - apoiar a chefia no planejamento, na programação e na
execução das ações de suporte administrativo;

19 - realizar digitação e transcrição de dados em terminais de
computador, seguindo procedimentos previamente determinados;

20 - manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais do IMA, de
acordo com o uso e a classificação e providenciar a assinatura dos
termos de responsabilidade por pessoa credenciada na respectiva
área de atuação:

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

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

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

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

pessoas, materiais de consumo, bens patrimoniais e encomendas
para locais preestabelecidos, conforme determinação da chefia;
26 - manter o veículo em bom estado de conservação e

funcionamento, realizando pequenos reparos ocasionais;
27 - auxiliar se necessário no carregamento e no descarregamento

do material transportado;
28 - realizar viagens a serviço, conforme escala, programação e

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

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

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta
anticoagulante;

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

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

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

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

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

39 - coletar amostras nos estabelecimentos comerciais que
produzem, preparem, beneficiem, distribuem, transportem,
industrializem, manipulem, armazenem e comercializem, ou em
trânsito, produtos e subprodutos de origens vegetal e animal para fins
de fiscalização, padronização e classificação;

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

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

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

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

3 - executar a produção de informações e a implantação e o

-
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desenvolvimento de sistemas informatizados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



763
cadastro do ativo imobilizado;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 - manter controle dos saldos dos convênios, compatibilizando
informações das áreas executoras de planejamento e financeira,
verificando se os demonstrativos e os balanços se equivalem para
informar os saldos às instituições envolvidas e aos diretores;
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28 - encaminhar prestação de contas às instituições parceiras e

financiadoras e aos órgãos de controle após a assinatura dos
responsáveis;

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

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

31 - responsabilizar-se pela elaboração do caixa diário do IMA para
lançamentos financeiros e contábeis;

32 - preparar documentos financeiros do IMA;
33 - atender às normas de segurança de trabalho;
34 - executar outras atividades correlatas conforme necessidade do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contábeis e orçamentários, dando pareceres técnicos que subsidiem

rs



766
decisões sobre políticas, planejamento, programação e
instrumentos de ação, bem como propor reformulação de
metodologias;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 - colaborar no planejamento de políticas e programas de
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qualificação e desenvolvimento de recursos humanos;

31 - elaborar e apresentar relatórios das atividades realizadas, dos
procedimentos adotados e dos resultados obtidos, demonstrando as
políticas norteadoras de sua área de atuação;

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

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

34 - estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e
aferição de material bibliográfico, programando as prioridades de
aquisição e a operacionalização dos serviços;

35 - registrar, catalogar e classificar livros, publicações oficiais e
periódicos, utilizando regras e sistemas específicos para armazenar,
recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários;
36 - organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos

congêneres;
37 - realizar planejamentos, estudos, análise e previsão de

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

comercialização, a tendência dos mercados, a política de preços, a
estrutura de crédito, os índices de produtividade e outros indicadores
econômicos, analisando dados coletados relativos às políticas
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial de crédito e
outras, para formular estratégias de ação que melhor atendam à
Autarquia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



770
veterinário.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 - Fiscalizar a realização das campanhas de vacinação contra
doenças, através de visitas às propriedades.

9 - Fiscalizar o recebimento de vacinas pelas casas revendedoras,
verificando a embalagem, a temperatura dos refrigeradores onde
ficam armazenadas e a data do seu vencimento.

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

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

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

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

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

Quadro de Cargos Comissionados
* - O Quadro de Cargos Comissionados foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 23.5.2002.

Anexo VII
(a que se refere ao art. 50 da Lei n° _____ de I/)

Descrição dos Cargos Comissionados
Denominação do Cargo: Assessor Especial
Código:
Descrição sumária:
Prestar assessoramento à Diretoria-Geral em assuntos
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administrativos, financeiros e técnicos, bem como na elaboração de
projetos de natureza econômica e social.

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

envolvam a compatibilização de planos, projetos e programas da
Autarquia.

3 - Analisar processos e elaborar pareceres, estudos e relatórios de
trabalhos.

4 - Auxiliar na implantação e acompanhamento de atividades
programadas.

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

sanitária animal e vegetal; apoio e produção laboratorial; inspeção de
produtos de origem animal, vegetal e agroindustrial; planejamento,
informatização, desenvolvimento institucional, orçamento, finanças e
administração.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

as atividades relativas à elaboração de propostas orçamentárias anual
e plurianual, à modernização e ao desenvolvimento organizacional, ao
planejamento e de processamento eletrônico de dados.

Descrição detalhada:
1 - Elaborar as propostas orçamentárias anual e plurianual.
2 - Elaborar a programação trimestral de despesa e receita com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nos Escritórios Seccionais.
5 - Elaborar o Plano de Trabalho da Delegacia, negociá-lo com a

Diretoria e executá-lo de forma a garantir os resultados programados
e contratados, acompanhando-os em avaliações gerenciais
trimestrais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de sua atuação.
Descrição detalhada:
1 - coordenar e supervisionar as atividades de defesas sanitárias
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animal e vegetal;

2 - coordenar e supervisionar a inspeção e a fiscalização de
estabelecimento, produto e subproduto de origens vegetal e
agroindustrial;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e alienação de bem imóvel, móvel e semovente;
22 - coordenar e supervisionar as atividades de admissão,

exoneração, demissão, movimentação, registro e treinamento de
pessoal;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demonstrações financeiras, os balancetes patrimoniais e o balanço
anual;

12 - acompanhar o piano de contas, propondo a alteração que se
fizer necessária;

13 - coordenar a execução de balancetes mensais, balanço anual,
demonstrações financeiras e de resultado;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produto, subproduto em trânsito contaminados por doença ou praga
ou fora de padrão;

31 - controlar o registro e cadastro do comércio de insumo, produtos
e subprodutos vegetal e agroindustrial;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

animal, a fiscalização da indústria, do comércio, da utilização e do

rÁ



781
transporte de produto de uso veterinário;

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

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

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

49 - cadastrar, propor registro, credenciamento e cassação de
estabelecimento que industrialize, comercialize, manipule ou beneficie
e armazene insumo, produto e subproduto de uso veterinário;

50 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem de
insumo, produto e subproduto de uso veterinário;

51 - controlar e fiscalizar o combate às doenças;
52 - realizar o estudo epidemiológico e o mapeamento das doenças;
53 - coordenar o levantamento e a identificação de planta tóxica,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - efetuar aprovação de rotulagem de acordo com as normas
preestabelecidas em conformidade com o padrão de identidade e
qualidade do produto;

6 - fornecer suporte técnico a toda equipe da DR, no que concerne à
vistoria de estabelecimentos, instrução de processos, realização de
"blitz" e outros procedimentos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de origem animal.
ANEXO VIII

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

Tabela de Vencimentos
* - O Quadro do Anexo VIII foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.5.2002.
ANEXO IX

(a que se refere o art. 50 da Lei n°
de	de 2002)
Tabela de Vencimento

* - A Tabela do Anexo IX foi
publicada na edição do 'Diário do
Legislativo" de 23.5.2002.
- 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°2.180/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e

Educacional da Assembléia de Deus de Araxá, com sede no Município
de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de

Assistência Social e Educacional da Assembléia de Deus de Araxá,
com sede no Município de Araxá.

Art. 2° - 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.
Djalma Diniz
Justificação: A Sociedade de Assistência Social e Educacional da

Assembléia de Deus de Araxá é uma entidade de direito civil e privado
sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua
administração sob nenhum pretexto e que destina a totalidade de suas
receitas e rendas apuradas à consecução de suas finalidades
estatutárias, tendo por objetivo prestar assistência social e
educacional a pessoas carentes, combater a mendicância e recuperar
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pessoas com nível sócio-econômico abaixo da linha de pobreza,
promover o desenvolvimento profissional, a orientação e o
planejamento familiar, de saúde, higiene, nutrição e economia
doméstica.

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos
nobres pares nesta Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.181/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Guaxupé da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Guaxupé.

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

Guaxupé da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Guaxupé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Marco Régis
Justificação: A proposição que ora apresentamos tem por finalidade

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Guaxupé da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Guaxupé.

Fundado em 812/42, o Conselho Central é órgão executivo,
vinculado ao Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da SSVP e
exercerá, por si próprio e pelas unidades vicentinas que lhe estiverem
afetas, as atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais
e de assistência social, na área territorial compreendida pelos
Municípios de Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Cabo Verde,
Guaranésia, Guaxupé, Juruaia, Monte Belo, Monte Santo de Minas,
Muzambinho, Nova Resende e São Pedro da União com seus
respectivos distritos, conforme determinação do Conselho
Metropolitano.

O Conselho Central tem por finalidade a prática da caridade cristã,
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em seus múltiplos aspectos de ajuda ao próximo, buscando não
apenas aliviar-lhe o sofrimento e mitigar a miséria, mas também
descobrir as situações que os geram.
A declaração de utilidade pública é, em verdade, um

reconhecimento de suas atividades em favor dos menos favorecidos
dessas localidades.

- 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°2.182/2002
Cria a lei estadual dos direitos dos povos indígenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O meio ambiente, a natureza, a terra, a água são, para os

povos indígenas, a única fonte de vida e de sobrevivência e, por isso,
o seu relacionamento com o meio ambiente é de preservação, para
que dele possam receber sustento, abrigo e ter condições de
continuidade; reconhecendo isto, o Estado de Minas Gerais, que se
orgulha de sua história de luta pela liberdade dos povos, se
compromete a:

§ 1° - apoiar a União na demarcação das reservas dentro do Estado
de Minas Gerais, fornecendo os meios necessários para que isto
ocorra de maneira ágil, ordeira e justa;

§ 20 - fiscalizar o entorno das reservas e aldeias já formadas para
defendê-las das ações de exploradores que possam prejudicar a
fauna, a flora, os cursos d'água, etc.;

§ 30 - orientar, por meio de programas estaduais sobre o uso
racional do solo, proibindo queimadas e extração vegetal que
prejudiquem o ecossistema;

§ 40 - fiscalizar nascentes de água e cursos de rios que sirvam a
reservas e aldeias, para que não sequem ou sejam poluídos;
§ 50 - punir os agressores ao meio ambiente nos termos da

legislação especifica;
§ 60 - orientar a população vizinha a aldeias e reservas sobre os

direitos dos povos indígenas, incentivando-a a fiscalizar e denunciar
abusos;

§ 70 - adequar a reserva para que possa abrigar as famílias,
recuperando a fauna e a área agricultável, fazendo programas contra
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a erosão e preservando nascentes, rios e lagos;

§ 8° - fornecer assistência técnica para a agricultura, pecuária e
pesca quando necessário e desejado pelos povos indígenas;

§ 90 - povoar rios e lagos com espécies de peixes que sirvam à
alimentação das comunidades, fornecendo-lhes meios de
sobrevivência.
Art. 20 - Os povos indígenas necessitam de um meio de

sobrevivência, haja vista que o colonizador modificou não só a
natureza, mas também o próprio estilo de vida nativa dos indígenas;
sendo assim, é preciso oferecer a estes povos os meios com os quais
irão se sustentar, além das suas atividades agropastoris.

§ 1° - Por meio de um levantamento sócio-econômico, estabelecer a
necessidade de cada população, para se manterem segundo suas
origens.

§ 2° - Fornecer os meios necessários à sobrevivência das
comunidades, seja por meio de centro de artesanato, seja da
agricultura, para que possam comercializar os seus produtos, ou de
acordo com a vontade de cada população.

§ 3° - Orientar as comunidades para melhor desenvolver o seu
comércio, fornecendo assistência integral, para que não sejam
exploradas.

Art. 30 - Em decorrência das doenças transmitidas pelo "homem
branco", as comunidades indígenas sofrem e acabam morrendo
porque não possuem resistência e não conhecem tratamento para
essas doenças; para diminuir esse mal, as ações de saúde pública
estadual formarão profissionais comprometidos com o resgate da
saúde dos povos indígenas por meio das seguintes ações:

§ 10 - mapeamento do estado de saúde dos povos indígenas e
estabelecimento de um programa especial de prevenção e de
tratamento, onde for o caso;

§ 20 - incentivo à pesquisa científica para a descoberta de meios
mais eficazes de cura para as enfermidades que afligem os povos
indígenas;
§ 30 - valorização do conhecimento de medicina natural das

comunidades;
§ 40 - instalação de postos médicos de atendimento próximo às

reservas e aldeias, para que os seus membros não precisem se
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deslocar para fazer tratamento.

Art. 4° - Os povos indígenas, por serem os primeiros habitantes do
Brasil, têm o direito de ter preservada a sua cultura e de serem
incentivados na preservação do seu passado, lendas, tradições,
culinária, ritos religiosos e medicina natural.

§ 1° - O Estado de Minas Gerais investirá na divulgação da cultura
de seus povos indígenas por meio da distribuição de livros a
bibliotecas de todo o Estado e orientando seus profissionais da
educação para que ensinem o gosto pela cultura dos nossos primeiros
habitantes.

§ 20 - Qualquer atitude de desrespeito ou discriminação que vise a
banalizar ou ridicularizar a cultura dos povos indígenas será
considerada crime de racismo e deverá ser punida nos termos da lei.

§ 3° - Promover ações nas escolas, para que os alunos sintam tanto
orgulho de serem brasileiros quanto os povos indígenas.

§ 4° - Favorecer o registro da cultura indígena, para que não se
perca no tempo e no esquecimento a sua história, por meio de
concursos literários, filmes, novelas, campanhas publicitárias que
resgatem o valor humano e a dignidade dessas comunidades.

§ 50 - Resgatar, junto aos povos indígenas, a sua auto-estima,
incentivando-os a preservar a língua e os costumes.

§ 6° - Incentivar e apoiar grupos de divulgação cultural no Estado a
que promovam o respeito, a dignidade e a cultura dos povos
indígenas.

§ 70 - Permitir que membro de comunidade indígena que deseje
conhecer outras culturas tenha esse acesso, sem que, para isso,
abandone a sua origem.

§ 8° - Criar escolas em língua nativa nas comunidades indígenas.
Art. 50 - Os povos indígenas possuem sua religiosidade própria,

mantida desde os tempos da colonização, mesmo com a "conversão
forçada" pelos missionários; a religiosidade de um povo é a maneira
que ele tem de se sentir forte e unido; para preservar esse vínculo
religioso na comunidade, é preciso:

§ 1 0 - proibir "novas missões" que busquem catequizar ou converter
os indígenas, permitindo, com isto, que eles tenham reconhecida
liberdade religiosa, nos termos da Constituição Federal.
§ 20 - realizar plebiscitos nas comunidades indígenas para a
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continuidade ou não das missões catequizantes em suas aldeias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Edson Rezende
Justificação: Motivados pela Campanha da Fraternidade de 2002,

cujo tema e' "Fraternidade e Povos Indígenas", os alunos do ensino
médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, sob a orientação do
professor Amin Feres, elaboraram este projeto de lei, que se justifica
pela constatação da crueldade com a qual os povos indígenas no
Brasil vêm sendo tratados desde o descobrimento. Os indígenas
foram os primeiros habitantes do Brasil e, portanto, são donos naturais
da terra. Tiveram a terra tomada, as aldeias destruídas, milhares de
vidas dizimadas sem piedade, as mulheres estupradas, a cultura
destruída, e hoje vivem na humilhação de não ter como sobreviver,
sob o jugo de grileiros, garimpeiros e madeireiros, que os espoliam de
seus bens e ainda sofrem com a inércia do governo.

Os brasileiros não conhecem a história de seus indígenas para que
deles possam sentir orgulho. A visão ainda é muito distorcida. E
preciso criar um sentimento nacionalista de preservação que resgate a
dignidade humana e respeite a liberdade individual, ou não
poderemos mais nos considerar civilizados. Os povos indígenas não
têm culpa das doenças que os "homens brancos" lhes transmitiram e
não possuem meios próprios de se curar. Eles estão perdendo a sua
origem cultural, porque não podem manter-se sem a presença do
invasor.

E preciso fazer um resgate enquanto há tempo. Muito se faz pela
preservação de animais, de plantas e até de objetos, é preciso
preservar a vida humana com dignidade.

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

PROJETO DE LEI N°2.183/2002
Declara de utilidade pública a Colônia Agroeducacional Nova

Esperança - CAENE -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Colônia
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Agroeducacional Nova Esperança - CAENE -, com sede no
Município de Timóteo.

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.
Ivo José
Justificação: A Colônia Agroeducacional Nova Esperança - CAENE -
fundada em 26/11/50, é uma entidade civil sem fins lucrativos, tem

como finalidade a prática da caridade cristã, pela assistência social.
Por meio da educação profissional e agrícola, trabalha a formação de
cidadãos críticos e participativos.

Diante disto, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a
justa reivindicação da CAENE, concedendo-lhe o título de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.184/2002
Institui o Dia Estadual do Propagandista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Propagandista, a ser

comemorado anualmente, no dia 14 de julho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2002.
Miguel Martini
Justificação: Os propagandistas merecem o reconhecimento pelo

seu trabalho de divulgação em prol do desenvolvimento do Estado
mineiro. A competitividade de mercado oferece inúmeras
oportunidades ao público em geral, e a propaganda é um forte e
importante mecanismo de conquista.

Esta é nossa homenagem e nosso incentivo aos propagandistas,
que já mereceram tal destaque no Estado do Rio de Janeiro. Sendo
assim, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à
aprovação de nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.185/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Cambuí -, 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 Cambuí -, 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, 20 de maio de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais. Os relevantes serviços prestados por 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 sobrevivem de subvenções, de
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas
caridosas.

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

Ela já é reconhecida como entidade de utilidade pública municipal
pela Lei n° 1.608, de 21/3/2002.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.353/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Pe.
José Carlos Brandi Aleixo pela iniciativa de, em nome da família de
Pedro Aleixo, doar ao Estado imóvel de sua propriedade, situado no
Município de Ouro Preto.
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N° 3.354/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Mineira de Imprensa pela iniciativa de propor correção de
erro histórico relativo à Inconfidência Mineira e pela edificação de
monumento em homenagem ao inconfidente Cônego Luiz Vieira da
Silva. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.355/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
providenciada a iluminação pública da BR-120, no trecho que
menciona.

N° 3.356/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à terraplenagem das ruas que menciona, localizadas em trecho
da BR-120.

N° 3.357/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à instalação
dos itens que menciona, em trecho da BR-120. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial da Lista de Assinantes e dos Deputados Miguel Martini e
Antônio Andrade.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves e Wanderley Avila.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, nesta tarde,
farei um esclarecimento sobre a posição deste Deputado com relação
a uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando nesta
Casa e que tem gerado algumas distorções quanto ao nosso
posicionamento. Como Sargento da reserva, não tenho interesse em
atrasar a votação de qualquer matéria dessa natureza.

Chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas têm falado que
este Deputado está tentando dificultar a tramitação e a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 62, que dispõe sobre a
promoção de militares da ativa.
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Ao contrário do que se tem dito, gostaria de levar ao

conhecimento de todos que sou autor de uma emenda que exclui o §
14 do art. 39 da proposta original, por entender que o referido
parágrafo é discriminatório e prejudica muitos militares. Não poderia,
portanto, deixar que fosse aprovada na forma original.

E importante esclarecer que, se a promoção é por tempo de serviço,
esse deve ser o único critério observado na concessão do benefício,
no caso, dez anos na mesma graduação. Aptidão física e
comportamento não devem ser levados em consideração, como está
disposto na Proposta de Emenda à Constituição n° 62. Um bom
exemplo disso é a Proposta de Emenda à Constituição n° 60/2001,
aprovada em dezembro último, que extinguiu o cargo de Carcereiro e
suas respectivas classes da estrutura da Polícia Civil, passando os
atuais ocupantes a ocupar o cargo de Detetive. Na proposta, não foi
feito nenhum tipo de restrição para que a referida promoção se
concretizasse.

Como podem ver, o art. 14 - que a emenda que apresentei retira
integralmente da proposta - diminui demasiadamente as chances de
um policial que trabalha na rua de conquistar a promoção, pois sei,
por experiência própria, que é praticamente impossível atuar na área
operacional e não ter nenhum tipo de punição, tendo em vista as
intempéries, as sindicâncias e outros tipos de enfrentamento diário a
que o policial dessa área está sujeito.

Outro ponto discriminatório do referido artigo é relativo ao militar que
for julgado inapto em exame de saúde. Se a promoção ocorrerá por
tempo de serviço, não há que se levar em consideração as condições
de saúde do servidor. Se a PMMG ou o Corpo de Bombeiros Militar
não o consideram inapto o suficiente para aposentá-lo, também não é
o fato de estar licenciado ou dispensado que lhe cassará o direito à
promoção, pois sua contagem de tempo de serviço não será
interrompida.

Todos nós, militares, sabemos que existem inúmeros companheiros
que ficam anos como Soldado ou Cabo, por exemplo, apesar de a
proposta atingir todos os postos de graduação. Alguns chegam a
permanecer por 30 anos nessas graduações, exatamente pelo fato de
ter algum problema de saúde, e a corporação, além de impedi-los de
fazer cursos, não os reformam. Como Deputado, não posso permitir
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que esse absurdo seja apoiado e legalizado pela Constituição.

Portanto, como o companheiro pode perceber, ao contrário do que
andam espalhando por aí, não estou tentando atrapalhar ou impedir o
andamento da proposta, mas tentando contribuir para corrigir algumas
injustiças que, certamente, se o texto permanecer, serão cometidas.
Algum companheiro concorda com os pontos apontados como falhos?

Cheguei à Assembléia Legislativa com o objetivo de lutar por
melhores e mais dignas condições de trabalho para a nossa classe.
Enquanto aqui estiver, esse continua sendo e sempre será o meu
norte.

Portanto, peço ao companheiro: todas as vezes que alguém tentar
distorcer os fatos, dê oportunidade ao Deputado de fazer o
contraponto e o contraditório, para que esses tipos de boatos, que não
levam a lugar algum, não sejam espalhados. Repito: não quero, não
vou, não serei contra a proposta de emenda à Constituição, mas
entendo que precisa ser aperfeiçoada, para beneficiar o servidor que
está trabalhando na área operacional.

Tivemos o exemplo da Soldado Suzery, que estava num momento
de folga e, mesmo assim, ainda foi vítima de seqüestro relâmpago. O
policial que está na atividade-fim, na ponta da linha, tenta fazer com
que a sociedade tenha um pouco mais de segurança. Então, tem uma
probabilidade enorme de estar sendo prejudicado, caso a matéria não
seja corrigida.

Essa é a nossa intenção. Espero que, com essa contribuição,
possamos cobrar do Presidente Antônio Júlio, a quem compete
colocar a matéria na pauta. Repito: a competência para se colocar
projeto de lei, emenda à Constituição ou qualquer matéria na pauta é
exclusiva do Presidente Antônio Júlio. Portanto, é a quem devemos
solicitar que a matéria esteja na pauta para ser votada.

O Deputado Cabo Morais (em aparte)* - Sargento Rodrigues,
nossos agradecimentos pelo aparte.

Gostaria de esclarecer que, quando apresentamos essa emenda,
nosso objetivo foi, única e exclusivamente, atender a uma categoria
dentro da instituição que, sequer, goza do privilégio ou do direito de
ser promovida por tempo de serviço, como V. Exa., que serviu por
muitos anos na corporação, sabe: os cabos e soldados. Mesmo
assim, preocupamo-nos também, dentro de um período pré-
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determinado por essa lei, em beneficiar os companheiros
Subtenentes, Sargentos e até mesmo os oficiais que passaram 10
anos sem galgar o posto ou a graduação imediata.

O que está acontecendo? Sabemos que V. Exa. - gostaria de
esclarecer publicamente - gostaria de tratar essa matéria em outro
fórum, que é a Lei Complementar n° 41, o Estatuto da Polícia Militar.
Mas entendemos que o direito de promoção dos oficiais é garantido
na Constituição, o que não permite que se altere todos os dias
questões que beneficiam a todos eles. Concluímos que é necessário
que se coloque, também na Constituição, a promoção para nossos
companheiros praças da corporação. V. Exa. sabe perfeitamente que
há divergências entre nós mas, quando se trata de bandeiras da
Policia Militar, até que conseguimos caminhar juntos, com todas as
dificuldades existentes.

Gostaria de pedir a V. Exa., publicamente, que nos apóie e ajude-
nos a conduzir, no 1° turno, a Emenda à Constituição n°62, para que
possamos, no 2° turno, corrigir algumas distorções que existem na
proposta, até porque já estou fazendo esse trabalho junto a quem de
direito, para que possamos melhorar. Hoje recebi uma notícia que me
deixou muito feliz, a de que é possível beneficiar as pessoas
dispensadas do exercício físico militar. Sabemos perfeitamente que a
questão relacionada ao comportamento é um meio que se tem para
manter um certo controle da hierarquia e disciplina na instituição. Era
o que gostaria de colocar. Solicito a V. Exa. que nos ajude, aprovando
essa emenda.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do nobre
companheiro, Deputado Cabo Morais, mas quero dizer que V. Exa.
está equivocado. Não quero, não devo e não posso, como defensor
de classe nesta Casa, especialmente da segurança pública dos
servidores, e ainda por se tratar de uma matéria que abrange
Bombeiros Militares e policiais militares, levar o assunto para o projeto
de lei complementar, que até seria o fórum adequado, para se tratar
do assunto. Mas é óbvio que, à medida que discutimos o Código de
Ética, tentamos, a todo momento, trazer para o seu texto algo que
determinasse o direito sagrado constitucional, a igualdade de homens
e mulheres, que foi entre praças e oficiais, dentro do Código de Ética.
Não será diferente com a promoção. Se a promoção de oficiais está
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prevista na Constituição Estadual, nada mais justo do que
transportar a proposta também para esse texto. Entendo que V. Exa.
certamente esteja buscando mecanismos, assim como estará fazendo
este Deputado, para que, com a aprovação dessa matéria, que é de
autoria de V. Exa., seja possível abranger um número máximo de
policiais e Bombeiros. Depois de, exaustivamente, discutir e debater
uma matéria, teremos a certeza de estar, de fato, levando o direito a
quem realmente o mereça ou restabelecendo um direito que,
porventura, necessite ser restabelecido.

Portanto, gostaria de deixar claro e enfatizado que defendo a
Emenda à Constituição n° 62, e aqui estarei defendendo desta tribuna,
como fiz com a Emenda à Constituição n° 60, da Deputada Elaine
Matozinhos. Volto a repetir: na emenda apresentada pela Deputada
Elaine Matozinhos, não se pediu critérios. Por que o Carcereiro foi
promovido a Detetive e não se cobrou critérios dele? Por que na
emenda à Constituição apresentada pelo Deputado Antônio Andrade,
que passou para o quadro de Delegados 53 Delegados Especiais,
também não houve alguns critérios? Por isso devemos buscar uma
solução viável, para que o máximo de companheiros possam ser
atingidos e amparados com a Proposta de Emenda à Constituição n°
52. Portanto, gostaria de deixar claro que estou apoiando, mas quero
buscar, a todo momento, um mecanismo que possa aperfeiçoar e,
certamente, dar a todos os militares estaduais uma condição de
promoção. Temos companheiros que devem procurar seu gabinete,
assim como procuram este Deputado, constantemente, Soldados com
15, 20, 25, 27 anos de policia, Cabos e muitos Sargentos que hoje
não são promovidos, porque o quadro está fechado. O quadro deles
não é igual ao de oficiais, que tem uma promoção rápida. Estão há 101
11 anos na graduação e certamente não têm uma promoção justa e
merecida.

Buscando um paralelo, na Polícia Militar de São Paulo, promove-se
com dez anos de graduação, e, na Policia Militar do Rio de Janeiro,
promove-se com oito anos na graduação. Na Polícia Civil de Minas
Gerais, o Detetive forma-se na classe 1; é promovido à classe 2 por
tempo de serviço; é promovido à classe 3 por tempo de serviço; é
promovido à classe especial por tempo de serviço e pode ser ainda
nomeado Subinspetor e Inspetor.
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Portanto, é nosso dever, do Deputado Sargento Rodrigues,

apoiar a Proposta de Emenda à Constituição n° 62.
Volto a repetir que não posso permitir que algumas pessoas saiam

espalhando que este Deputado é contra a emenda. Ao contrário,
tenho o dever moral, ético e, acima de tudo, como Deputado, de estar
propiciando meios para que a matéria seja aprovada e contemple o
maior número de policiais e Bombeiros Militares. Não posso admitir
que a corporação de Minas - como toda a imprensa divulga há anos, a
melhor instituição policial militar do Brasil - não possa agraciar aqueles
companheiros que tanto sofrem, nos embates do dia-a-dia, em troca
de tiros, como assistimos a todo momento, pelos meios de
comunicação, pela imprensa escrita, televisada e falada, dos
acontecimentos que muitas vezes retiram a vida de companheiros.
Isso faz com que muitos outros policiais fiquem desanimados a
continuar. Por quê? Isso acontece porque não há, por parte do
Comando da Polícia Militar ou do Governo, uma política que venha
promover esses companheiros.

Estamos tentando contribuir, assim como contribuí com a Lei n°
13.962, que instituiu a pensão integral para todos as viúvas do ISPM
do Estado. Contribuí como relator, em 1° e 2° turnos, do Código de
Ética dos Militares Estaduais. Contribuí como autor da CPI do Instituto
de Previdência dos Militares Estaduais. Contribuí como autor da Lei
Complementar n° 62, que devolveu ao cidadão que fez o concurso em
1997 o direito de continuar prestando seu concurso, na condição de 1°
grau, como estava estabelecido no edital de convocação. Ainda
demos várias outras contribuições.

Volto a repetir que é dever do Deputado. Estarei sempre lutando por
que os policiais militares e os bombeiros militares tenham a melhor
acolhida na forma da lei. Queremos que, acima de tudo, os seus
direitos na busca da igualdade e da justiça sejam restabelecidos por
esta Casa. Tanto eu como V. Exa. sonhamos que isso ocorra nos
quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Agradeço a V. Exa. a compreensão e ao Deputado Cabo Morais,
porque somente assim conseguiremos acabar com o quadro
discriminatório que ainda impera nas instituições militares do Estado.
Muito obrigado.

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

neste fim de semana, pudemos acompanhar o Secretário da
Educação, Prof. Murílio Hingel, na inauguração de diversas escolas da
região do vale do Jequitinhonha. Daquilo que pude participar, porque
o Sr. Secretário começou inaugurando escolas na quinta-feira, mas,
na sexta-feira, inauguramos escola no Bairro Plataforma, em Pedra
Azul, onde fomos recebidos com fidalguia pelo povo dessa cidade,
representado pelo Prefeito, Dr. Gerson Costa Filho... De Pedra Azul,
fomos a Divisópolis, onde também inauguramos uma escola estadual,
recepcionados pelo povo liderado pelo Prefeito, Idaci Ipitinga. De
Divisópolis, seguimos para Mata Verde, onde também inauguramos
outra escola, presidida a inauguração pelo Secretário da Educação.
Lá, o Prefeito, Auvimar, estava à frente de um grande grupo de
pessoas dessa cidade, que participou dessa inauguração. De Mata
Grande, fomos até o Distrito de Pedra Grande, no Município de
Almenara, onde inauguramos a ampliação de uma escola. Finalmente,
seguimos para Almenara, já à noite.

Pude ver a preocupação do Secretário da Educação em conhecer
pessoalmente a gravidade da situação do povo da região do
Jequitinhonha. Nunca vi um Secretário de Estado com a disposição,
com a determinação de enfrentar estradas poeirentas e esburacadas,
verdadeiro sacrifício para o cidadão comum, viajar pelas estradas que
nós viajamos com S. Exa., para inauguração dessas obras.

Acho importante que o Governo Itamar Franco se faça presente,
pessoalmente, por intermédio de seus Secretários, inaugurando
escolas, vivenciando junto com o povo a alegria de uma festividade
dessas.

Parabéns à Secretaria de Estado da Educação e ao povo dessas
cidades que receberam essas obras e empreendimentos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de apresentar a esta Casa
um projeto de lei, que recebeu o n° 2.131/2002, que dispõe sobre a
comercialização da água mineral no Estado. Imaginei que esse seja
um assunto de grande importância, pois trata de produto de primeira
necessidade nas casas não só das elites como de grande parte da
população, que, não confiando muito na água que recebe, acaba
sendo obrigada a adquirir água mineral. E não há lei no Estado que
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preveja normas de envasamento e comercialização da água
mineral.
O projeto dispõe, em seu art. 1°, que "a produção e a

comercialização de água mineral no Estado de Minas Gerais terá seu
controle de produção, de qualidade e de distribuição executado por
uma comissão formada por técnicos da COPASA-MG, da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e dos departamentos de
vigilância sanitária. Parágrafo único - Todas as empresas de
distribuição de água deverão passar por períodos regulares de
inspeção, que não poderão ser superiores a três meses, além de
inspeções não programadas e aleatórias".

Além da comercialização de copos e garrafas em embalagens
descartáveis, é licito às estâncias hidrominerais o envasamento de
água mineral em recipientes com capacidade de 10 e 20 litros,
retomáveis, sendo obrigatória, nesses casos, a observância das
normas da ABNT quanto a requisitos mínimos de qualidade do
garrafão, lavagem, enchimento, fechamento e qualidade da tampa
plástica (descartável). O não-atendimento a essas especificações
sujeitará a empresa infratora a apreensão dos recipientes e, no caso
de reincidência, fechamento da empresa através da vigilância
sanitária.

O que estamos querendo é que esta Casa legisle sobre matéria que
pode parecer simples, mas a verdade é que hoje não existe controle
quanto à produção, comercialização, engarrafamento e sobretudo à
qualidade da água mineral que bebemos em nossas residências. Os
garrafões chegam às nossas casas sem inspeção. Não sabemos se
de fato as águas vêm das instâncias hidrominerais, de onde
pensamos estar adquirindo, ou se vêm de bica do fundo de quintal de
alguma cidade perto de Belo Horizonte. Não há controle. O lacre não
tem sequer fiscalização. E, portanto, esta Casa que vai, por meio de
projeto de lei de nossa autoria, criar normas para a fiscalização da
qualidade da água mineral que bebemos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho acompanhado, de uns tempos
para cá, a atuação da nova Diretoria do DER-MO. Assumiu a Direção-
Geral do órgão o Cel. Antônio Demétrio Bassili, e, como Chefe de
Gabinete, o Cel. Geraldo Valadares Roquete. Este último de Montes
Claros, nosso vizinho e companheiro de infância na Rua Meio Viana.
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Todos conhecem a família Valadares Roquete em Montes Claros,
pela sua seriedade e honestidade. Tenho acompanhado o trabalho e
visto grande seriedade, técnica e atuação com competência da atual
Diretoria do DER. Estive com Antônio Demétrio pessoalmente e pude
ver que está cumprindo à risca as determinações do Governador
Itamar Franco, no sentido de encontrar forma de o DER voltar a
realizar obras nas nossas cidades do interior.

A obra de efeito mais imediato que o Governo pode produzir é a do
DER, a reforma das estradas, o asfaltamento de vias urbanas, a
melhoria de estradas vicinais, a operação tapa-buracos. O que está
faltando é o Governo do Estado, na pessoa do Dr. Itamar Franco e do
Secretário de Obras, que deram a incumbência ao Cel. Bacili, fazerem
o DER produzir para que tenhamos o apoio financeiro mínimo
suficiente para que se toque o projeto de obras que o DER se propôs
a realizar. Tenho certeza de que todos os Deputados desta Casa
estão solidários com o DER para que sua atual diretoria possa ter
condições de produzir as obras que os municípios mineiros, que os
Vereadores e os Prefeitos do nosso Estado estão aguardando.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, felicito o Governador Itamar Franco
por nomear para Presidente da FAPEMIG o Prof. José Geraldo de
Freitas Drumond, atual Reitor da UNIMONTES. Tenho certeza de que
S. Exa., o Governador, já conhece a capacidade e a competência do
Prof. Drumond, grande artífice da UNIMONTES, que fez com que
saísse da situação em que se encontrava para ser uma universidade
respeitada e ambicionada por diversos municípios do nosso Estado.
Tenho certeza de que, assumindo a Presidência da FAPEMIG, o Prof.
José Geraldo, pessoa altamente capacitada para essa função técnica,
imprimirá àquela Fundação o ritmo da qualidade que esperamos,
porque ela é um dos orgulhos de Montes Claros. Tenho certeza de
que a sua nomeação é bem recebida em todos os segmentos da
tecnologia do nosso Estado.

Ainda sobre a UNIMONTES, temos informações de que, dentro
daquela filosofia da expansão no Norte de Minas e no Jequitinhonha,
como universidade sertaneja, sólida, presente em todos os recantos
da chamada região mineira da ADENE, essa universidade submeteu
ao Conselho Estadual de Educação diversos cursos de nível superior
nas áreas de Educação Física, Normal Superior e Ciência da Religião.
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Esses cursos englobam e beneficiam cidades diversas no Norte de
Minas e no Jequitinhonha e recebo forte apelo das lideranças de
Pedra Azul para que o curso de Educação Física seja implantado
naquela cidade.

Esse pleito da UNIMONTES, de implantação de curso superior em
diversas cidades do Norte de Minas, foi aprovado pelo Conselho
Estadual de Educação há três semanas e segue na sua tramitação.
Pedimos ao Governo que agilize essa tramitação a fim de que os
cursos sejam rapidamente implantados. Vai agora para o Secretário
da Educação homologar a aprovação do Conselho. O Secretário
Murílio Hingel demonstrou o maior entusiasmo para que tramite na
educação esses cursos que acabam de ser aprovados. O projeto vai
para a Procuradoria do Estado. A Dra. Carmen Lúcia Rocha preparará
o decreto para ser encaminhado ao Governador Itamar Franco, para
que se possa realizar o vestibular no meio do ano nas cidades que
citei.

Por essa razão, queremos fazer um apelo para que o Governador
Itamar Franco determine a agilização, a urgência da tramitação
desses projetos, já aprovados pelo Conselho Estadual de Educação e,
provavelmente, pela Secretaria da Educação, para que tenhamos,
ainda no meio do ano, o vestibular dos cursos de Educação Física,
Ciências da Religião e Normal Superior em diversas cidades do Norte
de Minas e do Jequitinhonha.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu
Leite, gostaria de compartilhar a homenagem que V. Exa. presta da
tribuna ao Prof. José Geraldo Drumond. Há vários anos, acompanho
seu trabalho como Reitor da UNIMONTES, como homem preocupado
com a educação em Minas Gerais. Sei de sua seriedade e
competência e não tenho dúvidas de que, como Presidente da
FAPEMIG, continuará prestando serviços da maior relevância ao
ensino e à pesquisa de Minas Gerais.

Cumprimento V. Exa. por essa manifestação, pois é uma pessoa
que todos nós, independentemente de questões partidárias e de
qualquer outra natureza, respeitamos e consideramos, já que é um
homem com perfil exato para o exercício de uma função dessa
importância. Meus parabéns a V. Exa.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Amilcar
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Martins o incorporar-se à nossa manifestação de aplauso ao
Governador Itamar Franco pela nomeação do Reitor José Geraldo de
Freitas Drumond para a Presidência da FAPEMIG. Realmente, temos
esse companheiro como pessoa da mais alta qualificação - e isso
também é suprapartidário. O importante é que o Governo melhore sua
capacitação e qualificação profissional, especialmente na área da
pesquisa, tão pouco prestigiada pelos governos. A pesquisa, os
pesquisadores, os cientistas, na verdade, têm de estar alguns passos
à frente do que ocorre no País, mas, infelizmente, no Brasil, essa área
não tem recebido a atenção devida dos governos nem o incentivo
necessário ao bom funcionamento e à boa produtividade.

Quem sabe a FAPEMIG, sob a nova Presidência, possa ser o
timoneiro na atuação em favor da pesquisa de boa qualidade em
nosso Estado. Agora, esse órgão tem à sua frente o montes-clarense
José Geraldo de Freitas Drumond, que já deu sua contribuição à
frente da UNIMONTES como Reitor e agora a amplia para Minas
Gerais, com sua atuação na FAPEMIG. Muito obrigado.

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

companheiros presentes nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, venho a este Plenário para falar de um evento que
considero dos mais importantes promovidos por esta Casa nos últimos
anos: o Seminário Legislativo "Aguas de Minas II".

A relevância desse seminário se deve, em primeiro lugar, à
dimensão que os problemas relativos às águas ganharam, nos tempos
atuais, em todo o Planeta; em segundo lugar, ao que ele representa
para a Assembléia, em termos de resultados e de repercussão
positiva junto aos demais poderes públicos e à sociedade.

A água dos rios, dos lagos e dos aqüíferos vem transformando-se
em um bem natural cada vez mais valioso, diante de sua distribuição
irregular e das necessidades crescentes da população mundial. E
comum, entre os estudiosos do assunto, a opinião de que a água já se
tornou recurso mais estratégico que o petróleo.

A escassez da água diz respeito não apenas a sua quantidade, mas
também à qualidade e à distribuição. Esses aspectos são
fundamentais no abastecimento das cidades e no desenvolvimento
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das atividades econômicas, notadamente nos setores industrial e
agropecuário.

Da mesma forma, as águas são indispensáveis para diversos outros
fins, como a manutenção dos ecossistemas, a pesca, a navegação, o
turismo e a hidreletricidade.

Quando se trata, particularmente, da vida humana, da vida animal e
da produção de alimentos, a água é recurso natural imprescindível e
para o qual não há opção.

Tais reflexões adquirem sentido especial quando trazidas para o
âmbito do Estado, considerado a caixa-d'água do País. Com  exceção
dos rios da bacia Amazônica, os principais cursos d'água brasileiros
têm suas nascentes em território mineiro.

Infelizmente, assistimos, ano a ano, à degradação dos recursos
hídricos, em decorrência de vários fatores, como o uso inadequado
dos solos, tanto na ocupação das áreas urbanas quanto nas
atividades agropecuárias, no garimpo e na mineração, entre outras.

Esse uso inadequado traz como conseqüência as erosões, a perda
da capacidade de absorção das águas pela terra, o assoreamento dos
rios e a poluição dos mananciais pelos resíduos tóxicos da agricultura,
do garimpo e da mineração, pelos efluentes industriais, pelos esgotos
e pelo lixo das cidades. O lado visível dessa degradação são os rios
de águas turvas e muitas vezes fétidas, a mortandade e a escassez
de peixes, a perda de profundidade dos leitos, o desaparecimento de
muitos cursos d'água, especialmente nas regiões sujeitas à seca.

Atenta a esses problemas, a Assembléia realizou, em 1993, seu
primeiro evento de peso voltado para os recursos hídricos: o
Seminário Legislativo Aguas de Minas. Pioneiro no País, pela ampla
abordagem do tema e pela grande participação dos setores
governamentais e da sociedade civil, esse seminário deu origem à
política de recursos hídricos em vigor no Estado, produzindo também
subsídios para a atual política nacional de recursos hídricos.

Tais políticas apresentam grande avanço em relação aos planos e
às legislações anteriores nessa área. Incorporaram aos aspectos
técnicos da gestão das águas o da participação, o do
compartilhamento das decisões, o dos direitos e o dos deveres,
envolvendo o poder público, a sociedade e os usuários das águas.

Com relação à política estadual, já contamos com alguns órgãos
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fundamentais, como o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, que, a propósito é fruto de
emenda desta Casa.

Entretanto, nossa política de recursos hídricos encontra-se
emperrada em uma de suas etapas mais importantes: a da
implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, responsáveis pela
gestão das águas nas diversas regiões do Estado.

Para efeito de planejamento, o IGAM dividiu Minas Gerais em 34
bacias hidrográficas, às quais corresponderão 34 comitês. Desse total,
existem apenas 12 em funcionamento, outros 5 estão aprovados, 9
estão em processo de formação, e os 8 restantes não saíram do
papel.

E oportuno esclarecer que, após essa etapa, vem a da criação das
Agências de Bacias Hidrográficas, que serão o braço executivo dos
comitês, colocarão em prática os planos e programas que resultarem
das deliberações dos comitês.

Em outras palavras: as agências, por exemplo, estarão à frente das
obras de recuperação de mananciais de água e de áreas degradadas,
fiscalizarão o uso correto dos solos e das águas e arrecadarão
recursos dos usuários, destinados a financiar todo o sistema.
Ainda poderíamos citar como algo que ainda não avançou a

aplicação prática do fundo que vai instrumentalizar os comitês de
bacias hidrográficas, o FIDRO, fundo aqui aprovado, há dois anos, e
que ainda não entrou em vigor. Tivemos, este ano, na Comissão de
Meio Ambiente da Assembléia, um debate em que se cobrou do
Governo do Estado, e da Procuradoria do Estado a aplicação desse
FIDRO, porque o recurso já foi formado, e até hoje não vimos sua
aplicação para a agilização de pendências ligadas aos comitês.

Um dos objetivos do seminário é levar às comunidades regionais, e
mesmo aos órgãos públicos, nas instâncias estadual e municipal, a
percepção integral desse modelo, para darmos o salto decisivo na
implantação da política estadual de recursos hídricos.

Só então teremos condições reais de combater os desmatamentos
indiscriminados, a destruição dos solos, o assoreamento dos rios, a
poluição gerada pelos esgotos, pelo lixo, pelos resíduos tóxicos da
mineração e da agricultura e pelos efluentes industriais, para termos
água na quantidade e na qualidade de que necessitamos.
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Gostaria de lembrar ainda, com relação aos recursos hídricos,

que o movimento Minas em Defesa das Aguas, lançado em 2001 pela
Assembléia como um de seus projetos prioritários, obteve, integrando-
se a outras iniciativas, no Estado e no País, diversos resultados
positivos. Entre eles, podemos citar: a suspensão temporária do
processo de privatização de Furnas e de divisão da CEMIG; a
proposta de emenda à Constituição que estabelece como obrigatória a
consulta ao povo mineiro antes de se tomarem decisões sobre a
privatização da CEMIO; a suspensão temporária do projeto de
transposição das águas do rio São Francisco; a reestruturação e o
revigoramento da CIPE-São Francisco; a criação da CIPE Rio Doce; a
mobilização para criação das CIPEs dos rios Grande e Paranaíba."

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo
pela oportunidade do assunto que traz à tribuna nesta Casa. Esse
seminário, que está sendo realizado em todas as regiões de Minas
Gerais, tem proporcionado à comunidade a oportunidade de participar
de tão importante debate. Teremos, no início de julho, a oportunidade
de consolidar todas as idéias, as características e as experiências
regionais. Tive a satisfação, a honra e o privilégio de coordenar um
desses seminários descentralizados, realizado em Araçuaí, na
semana passada, quando contamos com a participação de mais de
300 pessoas, de todas as regiões próximas, que vieram debater
assuntos de grande importância ligados ao sistema gestor das águas,
à poluição, à preservação ambiental, à discussão sobre a Usina de
lrapé. Testemunhamos a importância da estratégia da Assembléia de
promover essa discussão de maneira descentralizada, facilitando a
participação do cidadão mineiro.

Cumprimento, mais uma vez, V. Exa., que traz, nesta tarde uma
reflexão sobre o assunto. Esperamos que, em julho, tenhamos a
oportunidade de, após consolidar toda essa experiência, trazer as
modificações necessárias à nossa legislação. Muito obrigado.

O Deputado Ivo José* - Agradecemos o aparte do Deputado Fábio
Avelar, que ajudou a organizar esse seminário e deu todo o apoio à
sua realização. Gostaria de lhe informar que já foram realizados dez
encontros regionais, e todos foram altamente produtivos, tanto pelo
interesse despertado junto aos participantes quanto pela
apresentação de propostas destinadas a subsidiar as discussões
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finais desse seminário, que ocorrerá nos dias 1°, 2 e 3 de julho, no
Plenário da Assembléia.

Sabemos que temos recebido muito apoio nessas 17 cidades onde
está havendo a fase preparatória do seminário. Fazemos um apelo
para que, nos últimos sete encontros que faltam, assim como a etapa
final, os Deputados, seus assessores e as organizações ligadas aos
comitês de bacias hidrográficas possam dar contribuição efetiva para
a implementação da política estadual de recursos hídricos, para a
melhoria da qualidade de vida da nossa população. Fica registrado o
apoio recebido do Presidente da Casa a esse seminário, de todos os
integrantes da Mesa, porque entendemos que a Assembléia escolheu
um tema adequado, que tem preocupado tanto o poder público quanto
os grandes usuários de água e a sociedade civil, que nem sempre têm
oportunidade de participar. Mas, através dos encontros regionais, do
seminário legislativo, a sociedade civil terá espaço privilegiado e
poderá contribuir decisivamente para assegurar um futuro para nossa
população com água de qualidade e em abundância. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste

momento importante da vida política brasileira, quando nosso povo vai
às eleições para determinar que rumo quer para o País, o Governo
Federal, infelizmente, mais uma vez, desrespeitando a vontade do
povo, procura voltar ao assunto do enfraquecimento de Furnas
Centrais Elétricas, propondo sua divisão em várias empresas,
facilitando o que queria fazer, ou seja, sua privatização. Mais uma vez,
o Presidente Fernando Henrique e seu Governo retomam essa
maldita discussão de privatização e, como não têm coragem de fazer
isso, publicamente e às claras, voltam ao assunto de sua divisão em
diversas empresas, visando ao seu enfraquecimento.

No dia 20 de maio, reuniram-se a Governadora do Rio, Benedita da
Silva, e o Governador de Minas, Itamar Franco. Mesmo os dois
partidos tendo posicionamentos distintos na atual circunstância
eleitoral do Brasil, resolveram se unir em defesa de Furnas. Gostaria
de fazer a leitura dessa nota, que vai assinada pelos Governadores.

A Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e o
Governador do Estado de Minas Gerais, Itamar Franco, vêm a público
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reiterar seu apoio à manutenção da integridade de Furnas Centrais
Elétricas Sociedade Anônima, empresa de importância estratégica
para o sistema brasileiro de energia elétrica, responsável pelo
abastecimento de metade da população brasileira e de mais de 70%
da produção industrial do Brasil.

O empenho conjunto do Rio de Janeiro e de Minas Gerais sustenta-
se no entendimento de que Furnas possui excelente saúde financeira
e alta capacidade de investimento. Tem, ainda, participação decisiva
na solução da crise energética brasileira, dada a excelência de seu
desempenho financeiro, que registra lucros líquidos crescentes, baixo
grau de endividamento e alta capacidade de investimentos.

No momento em que o Brasil mais precisa de investimentos, a cisão
das atividades de geração e distribuição não trará melhoria ao sistema
já em crise. Ao contrário, minará a necessária sinergia entre as duas
atividades, ampliando custos, reduzindo rentabilidade e exigindo a
criação de nova tarifa para a sociedade brasileira. Rio de Janeiro, 20
de maio de 2002".

Então, parabenizo a iniciativa dos dois Governadores de dois
importantes Estados brasileiros, que se unem em defesa de Furnas. E
como ato de reforço da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
proponho ao conjunto dos Deputados que também subscrevam esse
documento. O mesmo será proposto pelo Líder da Bancada do PT do
Rio de Janeiro, para que todos os Deputados daquele Estado também
o subscrevam.

Sr. Presidente, é importante que Minas Gerais, por meio de seus
Deputados, desta Casa Legislativa, apóie este ato, que uniu os dois
Governadores em defesa de Furnas. 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 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que inicia-se hoje, na Comissão
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de Fiscalização Financeira, o prazo de 20 dias para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei n°2.176/2002.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da Lista de

Assinantes, solicitando a suspensão do seu prazo de funcionamento
por até 30 dias, a partir do dia 23/5/2002, a fim de se proceder à
elaboração do relatório final dos trabalhos. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 2.022/2002, do
Governador do Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando ao Presidente
da TELEMAR que determine a instalação de telefones públicos
comunitários na BR-120, Km 656/658. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2 Fase
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Amilcar

Martins, solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que os
Projetos de Resolução n

o
s 1.465 e 1.466/2001 sejam apreciados em

penúltimo e último lugares, respectivamente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 199199, do Deputado
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à PMMG.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 199199

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais parte do imóvel situado no Km 0,5 da
Rodovia MGT-259, Bairro Santa Rita, no Município de Curvelo,
pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG -, constituído por uma faixa de terreno com área de
18.913,00m2 (dezoito mil, novecentos e treze metros quadrados), e a
construção nele edificada com área de 496,91 m 2 (quatrocentos e
noventa e seis metros e noventa e um centímetros quadrados),
cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo, no distrito 01, zona 01,
quadra 011, lote 0404, unidade 001, havido o terreno por
desapropriação, conforme escritura pública do Cartório de 1° Ofício de
Notas, livro 172, a fls. 87/89, em 6/9/85, e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis, no livro 2, matrícula 11.437, registro 01, em
18/9/85, Comarca de Curvelo.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1999.
Doutor Viana
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Doutor Viana, 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 Fiscalização Financeira e
Orçamentária para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 92212000, do Deputado
Ambrósio Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar próprios
públicos das escolas estaduais de 1° grau aos municípios que
efetuaram ou venham a efetuar municipalização desse nível de
ensino. 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 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.232/2000, do
Deputado Bené Guedes, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Leopoldina o imóvel que especifica. A
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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 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.375/2001, do
Deputado Agostinho Silveira, que torna obrigatórios o hasteamento da
Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional nas escolas
públicas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
naforma 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. Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de
Lei n° 1.375/2001 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1.
A Comissão de Educação.

Discussão, em 1 0 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. 2 0 da Lei n° 11.747, de 16/1/95, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 1.639/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 890/2000, do Deputado
Gil Pereira, que dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão
Universitário no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

rÀ



811
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno, com a 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°890/2000

Acrescente-se ao art. 1° os seguintes parágrafos:
"Art. 1° - .................................................................
§ V - As ações executadas pelos acadêmicos serão consideradas

como estágios curriculares para aprovação no respectivo curso.
§ 20 - O projeto referido no 'caput' articula-se-á com outros projetos

similares em desenvolvimento no Estado, visando a potencializar as
ações a serem implementadas e a dirimir dificuldades na solução de
problemas comuns.".

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002.
Antônio Andrade
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o n° 2 e
que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda
será votada independentemente de parecer. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 890/2000 na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.570/2001, do
Deputado Durval Angelo, que isenta proprietários de terra com área
de até SOba, oriundos dos programas de assentamento, das taxas que
especifica e dá outras providências. 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,
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aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei n° 1.570/2001 na forma do
vencido em l turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.729/2001, do
Deputado Gil Pereira que dá nova redação aos incisos 1 a V do art. 80
da Lei n° 13.439, de 30/12/99, que autoriza o Poder Executivo a
alienar bens e direitos da extinta MinasCaixa. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1.

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebido, no 2 0 turno,
o Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização Financeira, ao
Projeto de Lei n° 1.729/2001, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 21 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente.
O Sr. Presidente - 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 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.729/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, diante da falta de

quórum para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. o
encerramento da reunião.

Encerramento
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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 as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior. ). Levanta-se a reunião.
ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria OUvia, Gil
Pereira, Ambrósio Pinto, Márcio Cunha e Pastor George, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ambrôsio 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 da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: cópia
da última inspeção feita pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM -' no Parque das Aguas de São Lourenço, atendendo
a solicitação desta Comissão. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.936102, no l turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Márcio Cunha. 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° 2.035/2002 (relator: Deputado Pastor George), que
recebeu parecer pela aprovação. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 3.260, 3.281 e
3.298/2002. 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 requerimentos dos
Deputados Márcio Cunha, em que solicita a realização de audiência
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pública para discutir com as entidades que menciona as medidas
contidas no Projeto de Lei n° 1.936/2002, que dispõe sobre o
Programa Microgeraes; e Pastor George, em que solicita a realização
de audiência pública em Poços de Caldas para debater questões
ligadas ao ecoturismo na região. 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 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de dois
mil e dois, comparecem no auditório do Núcleo de Informação para o
Agronegócio - NIA -, da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, os
Deputados José Milton e Márcio Cunha (substituindo este ao
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, com
base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a busca de
soluções para a despoluição do rio Jequitibá e seus afluentes. A
seguir, a Presidência registra a presença do Vereador Mário Lúcio
Moreira Lopes, Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente
da Câmara Municipal de Sete Lagoas; dos Srs. Antônio Bahia Filho e
Derli Prudente Santana, respectivamente, Chefe-Geral e Pesquisador
da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas; Nilton Ligório Antunes,
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo de Agua e Esgota de Sete
Lagoas; Emane Geraldo de Araújo, Promotor de Justiça Curador do
Meio Ambiente da Comarca de Sete Lagoas; Paulo Maciel Júnior,
Presidente do Comitê da Bacia do Rio das Velhas e Secretário de
Meio Ambiente e Saneamento Urbano de Belo Horizonte; Thomaz da
Mata Machado e Edésio Teixeira de Carvalho, professores da UFMG
e Coordenadores do Projeto Manuelzão; Alberto Simon Schuartzman,
Coordenador Pró-Agua do IGAM, e Maria Creuza de Alcântara,
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Presidente da Associação Comunitária Saco da Vida, de Sete
Lagoas, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Márcio Cunha, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua vez,
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
convidados, dos parlamentares 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, 21 de maio de 2002.
Fábio Avelar, Presidente - Maria José Haueisen: Ivair Nogueira.

ATA DA 13a 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 dez minutos do dia quatorze de maio de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e Irani Barbosa (substituindo
este ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do PSD),
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 os depoimentos
do delegado Elder Gonçalo Monteiro Dangelo e do detetive Marcelo
Barros Romualdo. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os depoimentos
dos intimados supracitados, que são convidados a compor a mesa,
cada qual procede ao seu depoimento e responde a questionamentos
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dos Deputados, conforme consta das notas taquigráficas. A seguir,
submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Irani Barbosa, solicitando sejam
reiterados os pedidos de informação às autoridades que menciona; do
Deputado Alberto Bejani, solicitando sejam convocados os detetives
Tardieu Silva e Paulo Roberto Murta Jardim, o detento Francisco de
Paula Filho, o delegado Renato Alt io Ciutti, pedindo seja oficiado ao
Corregedor-Geral de Polícia, Dr. Sérgio Francisco de Freitas para que
envie a esta CPI informações referentes aos inquéritos policiais e às
sindicâncias administrativas que menciona; solicita, também, ao
detetive Marcelo Romualdo a documentação mencionada no curso de
seu depoimento. 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.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Dinis Pinheiro - Luiz

Tadeu Leite.
ATA DA 50 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio e Antônio
Andrade, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Eduardo Hermeto. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Navarrro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Antônio Andrade, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 2.022/2002, no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 2 apresentado, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Hely Tarqüínio. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 3.340, 3.342 e 3.3432002. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, dia 22/5/2002, às 10 horas, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Bilac Pinto - Fábio Avelar - Antônio

Andrade - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

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

1.757/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em exame

visa declarar de utilidade pública o Instituto Francisca de Souza
Peixoto, com sede no Município de Cataguases.

Conforme o procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, III, a",
do Regimento Interno, a proposição, após haver sido publicada, foi
distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

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, quais sejam devem servir
desinteressadamente à coletividade, ter personalidade jurídica e ter
em sua diretoria pessoas idôneas e 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, inclusive, que o art. 24 do estatuto da entidade pleiteante
do título declaratório prevê que os ocupantes de qualquer cargo de
quaisquer dos órgãos da administração não são remunerados, e o
inciso X do art. 13 estabelece ser de competência do Conselho de
Administração deliberar sobre a extinção do instituto, verificada a
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impossibilidade de sua mantença, e decidir sobre o destino dos
seus bens, de acordo com as normas legais vigentes.

E de bom alvitre citar a norma civil, claramente expressa em seu art.
22: "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 deste mesmo artigo, encontramos uma norma
que prevê a doação desses bens à Fazenda do Estado, do Distrito
Federal ou da União, caso não haja estabelecimentos nas condições
indicadas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n.° 1.757/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.118/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Luiz Fernando

Faria, objetiva declarar de utilidade pública a Corporação Musical
Senador Côrtes, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 25/4/2002, 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 sem fins lucrativos 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 § l°do art. 3 0 da alteração estatutária prevê que todos
os cargos da diretoria serão exercidos graciosamente, ficando vedada
remuneração, a qualquer titulo, a seus membros, e o art. 6 0 do
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estatuto estabelece que, sendo dissolvida a associação, seus bens
passarão a uma instituição congênere devidamente registrada no
Conselho Nacional de Serviço Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.118/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho

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

2.123/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do projeto de lei em tela,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Banda Musical Menino
Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/4/2002, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão, que a examinará 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
estatuto da entidade, que, sendo ela extinta, seu patrimônio será
doado a uma congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme está disposto no parágrafo único do art.
42.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
banda mencionada no relatório preenche os requisitos constantes da
referida lei. Portanto, não encontramos óbice à tramitação da matéria
na Casa.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.123/2002
nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.128/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Bené Guedes, por meio do projeto de lei em tela, tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira
Cobrinha Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo os ditames prescritos no 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. "In casu", verificamos, no
parágrafo único do art. 12 do estatuto da entidade, o compromisso de
que ela não concederá remuneração, vantagens nem bonificações
nem distribuirá lucros nem dividendos a seus dirigentes, conselheiros,
associados ou instituidor. Sendo dissolvida, seu patrimônio será
destinado a instituição congênere legalmente constituída e de utilidade
pública estadual, conforme está disposto no art. 30.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
Associação em causa preenche os requisitos constantes na referida
lei. Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na
Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.128/2002
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na forma exposta.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.136/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, de autoria 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.
Após haver sido publicada, em 4/5/2002, a proposição foi

encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, conforme
dispõe o art. 188, c/c o ar!. 102, li I, "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, ter em sua diretoria pessoas idôneas e não
remuneradas. Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à
coletividade, poiso § 20 do art. 12 do seu estatuto traz o compromisso
de que o exercício das funções de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não pode
ser remunerado a qualquer título, e o parágrafo único do art. 33
estabelece que, em caso de dissolução da APAE, seu patrimônio será
destinado a uma congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a uma entidade pública, com sede e atividade
no país.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.136/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

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

2.137/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.137/2002, de autoria do Deputado Luiz

Menezes, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Vila Nossa Senhora Mãe dos Pobres,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 4/5/2002, 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

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, por sinal, no art. 14 do estatuto da entidade, que
nenhum cargo da diretoria, do conselho fiscal e de outros órgãos de
direção será remunerado e que ela não distribuirá, a título algum,
lucros, dividendos, bonificações, gratificações nem vantagens. O seu
art. 19 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. A entidade mostra, 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.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.137/2002
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 Associação

Comunitária dos Moradores da Vila Nossa Senhora Mãe dos Pobres,
com sede no Município de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

rÁ



823
Souza Cruz - Aílton Vilela.

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.138/2002, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Segurança Pública de Tupaciguara, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/5/2002, 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 ali mencionadas. Verificamos,
inclusive, que o parágrafo único do art. 10 do estatuto da entidade
prevê que não haverá remuneração para os membros do referido
Conselho e o art. 26 estabelece que, em caso de ele ser dissolvido,
seu patrimônio será revertido a entidades filantrópicas com sede e
atuação no Município de Tupaciguara, razão pela qual não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.138/2002 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 de

Segurança Pública de Tupaciguara - CONSEP -, com sede nesse
município.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

Vilela - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.970/2002

Comissão de Direitos Humanos
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n.° 1.970/2002
visa a 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.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, foi o projeto
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, V, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pelo projeto de lei em foco, com a instituição do Conselho

Penitenciário do Vale do Aço, com sede em Ipatinga, o Conselho
Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão consultivo e
fiscalizador da execução penal, passa a ser subdividido em oito
conselhos penitenciários regionais, subordinados administrativamente
à Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos.

Solicitada pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção de Minas Gerais -, com apoio do Juiz de Direito da Vara de
Execuções da Comarca de Ipatinga e Diretor do Fórum dessa cidade,
a criação desse conselho penitenciário regional foi acolhida pela
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, autora da
justificação que acompanha a proposição.

A mesma preocupação em desconcentrar o Conselho Penitenciário,
presente na Lei 12.706, de 1997, reaparece na proposição em tela.
Pretende-se, com a criação de mais um conselho penitenciário
regional, assegurar maior presteza no exame dos pedidos de
concessão de livramento condicional, indulto, graça e comutação de
pena, bem como propiciar melhores condições para a fiscalização da
execução penal e de penitenciárias. As comarcas da região
administrativa do Vale do Aço estão, hoje, compreendidas na
circunscrição do Conselho Penitenciário da Região Central. Este se
encontra muito sobrecarregado pelo atendimento aos recuperandos
de seis penitenciárias e de uma casa de albergado e aos detentos
com sentença transitada em julgado que se encontram nas delegacias
de polícia e nos estabelecimentos penais da Secretaria de Estado da
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Segurança Pública nas regiões sob sua responsabilidade.

Assim, para melhor atendimento aos recuperandos da Penitenciária
Dénio Moreira de Carvalho, em Ipaba, e aos demais presidiários com
sentença transitada em julgado abrigados nos estabelecimentos da
Secretaria de Estado da Segurança Pública situados nos municípios
dessa região administrativa, entende-se necessária a criação do
Conselho Penitenciário do Vale do Aço, conforme o disposto no art. 1°
da proposição.

O projeto prevê, em seu art. 2 0, a ampliação das atribuições dos
conselhos penitenciários regionais, ao acrescentar os incisos IX a XIV
ao art. 40 da Lei n° 12.706. São eles:

"IX - propor ao juízo da execução penal a decretação da extinção da
pena privativa de liberdade, a revogação de livramento condicional,
bem como a modificação ou a observância das normas especificadas
na sentença e das demais condições do cumprimento da pena;

X - suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução;
Xl - propor ao juízo da execução penal a extinção da punibilidade,

nas hipóteses previstas em lei;
XII - propor a concessão de indulto individual;
XIII - propor outras medidas administrativas ou judiciais, nos

assuntos pertinentes às suas atribuições;
XIV - colaborar com os órgãos encarregados da formulação da

política penitenciária e da execução das atividades inerentes ao
sistema penitenciário".
De fato, tais atribuições, além de necessárias ao bom

acompanhamento da execução penal e do regime penitenciário, estão
dispostas na Resolução n.° 2, de 30/3/99, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária - CNPCP -' em seu art. 50, VI a XI, o
que, por si só, justifica sua inclusão. Por esses mesmos motivos, seria
interessante acrescentar, também, a atribuição prevista pelo art. 5 0 , V,
da referida resolução do CNPCP, qual seja, a de realizar a cerimônia
do livramento condicional, o que, ademais, se encontra previsto no art.
723, 1, do Código do Processo Penal, e no art. 137 da Lei de
Execução Penal - Lei n° 7.210, de 11/7/84.

Com o acréscimo do inciso IX ao art. 40 da Lei n° 12.706, o inciso V
da mesma lei ficou redundante, pois a atribuição que regulamenta -
propositura da revogação do livramento condicional - passou a estar
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prevista, entre outras, pelo novo inciso IX, o que justifica sua
supressão e a renumeração dos demais incisos, conforme propõe a
emenda a seguir apresentada.

Além de acrescentar atribuições, o projeto altera o art. 5 0 da Lei n°
12.706, que trata da composição dos conselhos penitenciários
regionais. Também para adequar-se à já citada resolução do CNPCP,
propõe-se que seus membros sejam escolhidos entre professores das
áreas de Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário e de
Ciências Médicas e Sociais, bem como entre representantes da
comunidade.

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

1.97012002, no 1 0 turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput' do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - O art. 40 da Lei n° 12.706, de 23 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Os Conselhos Penitenciários Regionais têm por finalidade

analisar pedido de concessão de benefício de livramento condicional,
indulto, graça e comutação de pena de réu com condenação definitiva
e recolhido a estabelecimento penitenciário ou cadeia pública e opinar
sobre a matéria, competindo-lhes, ainda, em suas respectivas
circunscrições:

- visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários, em
especial os de regime fechado, as cadeias públicas e os hospitais de
custódia e tratamento psiquiátrico, para fiscalização da execução
penal e do regime penitenciário;

II - participar da supervisão do período de prova do liberado e do
sursitário, bem como da assistência social ao detento em regimes
semilivre e meio livre;

III - comunicar à autoridade competente a violação das normas de
execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição
do estabelecimento, se for o caso;

IV - verificar, pelos meios próprios, o cumprimento das condições
impostas aos liberados condicionalmente e aos beneficiados com
trabalho externo ou prisão-albergue;

V - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho
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Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos
trabalhos efetuados no exercício anterior;

VI - supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos;
VII - realizar a cerimônia do livramento condicional;
VIII - propor ao juízo da execução penal a decretação da extinção da

pena privativa de liberdade, a revogação de livramento condicional,
bem como a modificação ou a observância das normas especificadas
na sentença e das demais condições do cumprimento da pena;

IX - suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução;
X - propor ao juízo da execução penal a extinção da punibilidade,

nas hipóteses previstas em lei;
XI - propor a concessão de indulto individual;
XII - propor outras medidas administrativas ou judiciais, nos

assuntos pertinentes às suas atribuições;
XIII - colaborar com os órgãos encarregados da formulação da

política penitenciária e da execução das atividades inerentes ao
sistema penitenciário;

XIV - exercer outras atividades correlatas, previstas em lei.'.".
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente e relator - Marcelo Gonçalves - Edson

Rezende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.071/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em análise cria
a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O objetivo da proposição em análise é criar a Ouvidoria da Saúde do

Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na
fiscalização dos serviços de saúde, e estabelecer suas competências

rÀ



828
e atividades. Para sua direção, cria o cargo de Ouvidor da Saúde e
define as condições para o seu exercício.

A criação de uma ouvidoria implica, necessariamente, a de um
órgão vinculado ao Poder Executivo e o provimento de, pelo menos,
um novo cargo público.

A Constituição do Estado fixa, em seu art. 66, inciso III, como
matérias de iniciativa privativa do Governador, a criação de cargo na
administração direta e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias (alínea
"b"), e a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta (alínea "e").

Para o Supremo Tribunal Federal, é pacifico o entendimento de
existência de vício formal de inconstitucionalidade nos casos em que
há inobservância da reserva de iniciativa legislativa para o Chefe do
Poder Executivo, corolário do princípio da separação dos Poderes,
imposto aos Estados pelo art. 25 da Constituição da República.

Desta forma, constata-se que o projeto em tela contém vício formal
de inconstitucionalidade, o qual, todavia, poderá ser sanado em
virtude do disposto no § 2° do art. 70 da Carta mineira, que prevê que
a sanção expressa ou tácita do Governador do Estado supre a
iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo.

Esta Assembléia está cônscia de que uma ouvidoria pode trazer à
sociedade benefícios relacionados à defesa dos direitos e das
garantias fundamentais do cidadão e ao controle auxiliar das
atividades da administração pública.

O Estado conta atualmente com duas ouvidorias criadas a partir da
iniciativa parlamentar: a Ouvidoria Ambiental e a Ouvidoria da Polícia.

Encontram-se em tramitação nesta Casa outras sete proposições
criando órgãos auxiliares, entre as quais o Projeto de Lei n°
1.688/2001, que cria a Ouvidoria da Saúde da Mulher. Assim, estão
tramitando duas proposições com o objetivo de fiscalizar os serviços
prestados pelo Estado na área da saúde. A diferença é que uma delas
- o Projeto de Lei n° 1.688/2001 - restringe o grupo beneficiário em
razão do sexo, e a proposição em tela visa a beneficiar toda a
população mineira.

Assim, tendo em vista a importância da matéria, julgamos que o
projeto em análise deve continuar sua tramitação, cabendo à
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comissão de mérito opinar a esse respeito.

Em seguida, apresentamos o Substitutivo n° 1, visando ao
aperfeiçoamento do texto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.071/2002 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criada a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas

Gerais, órgão dotado de autonomia administrativa e financeira e
auxiliar do Poder Executivo na fiscalização dos serviços de saúde.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria da Saúde:
- receber e apurar reclamação contra serviço público da área da

saúde que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou
entidade pública ou por seus conveniados;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, arbitrário
ou omissivo praticado em órgão ou entidade pública da área da
saúde, ou por seus conveniados, encaminhando-a ao Ministério
Público, quando necessário;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus
conveniados, quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade na prestação de serviço de saúde;

V - propor medida para a correção da ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade comprovada;

VI - sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública da área da saúde, ou de seus
conveniados;

VII - apoiar pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados à saúde;

VIII - divulgar informação relativa à promoção, proteção e
recuperação da saúde;

IX - elaborar regulamento para disciplinar suas atividades.
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Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade

do denunciante ou reclamante, quando solicitado.
Art. 30 - A Ouvidoria da Saúde é dirigida pelo Ouvidor da Saúde.
Parágrafo único - O Ouvidor da Saúde é nomeado pelo Governador

do Estado, escolhido entre servidores do quadro efetivo do Estado,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Art. 40 - No desempenho de suas funções, a Ouvidoria da Saúde:
- 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 e privadas,

nacionais e estrangeiras que exerçam atividades similares.
Art. 50 - A Ouvidoria da Saúde poderá instalar núcleos em

municípios.
Art. 6° - A Ouvidoria da Saúde contará com uma assessoria técnica,

ocupada por servidores a serem cedidos pelos Poderes do Estado.
Art. 70 - Será consignada à Ouvidoria da Saúde dotação

orçamentária própria.
Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a partir da data de sua publicação.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

- Agostinho Silveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 21/5/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Rosalina Miranda dos Santos, ocorrido em 9/5/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Djalma Alves de Azevedo, ocorrido em 17/5/2002, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2002

ATA

ATA DA 359a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegramas - 2 o Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.186 e 2.187/2002 - Requerimentos nos 3.358 a 3.36312002 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Andrade,
Agostinho Patrús e outros e Sargento Rodrigues e outros, da
Comissão Especial da Prostituição Infantil e da CPI do Sistema
Prisional - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Sargento
Rodrigues - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde
e de Administração Pública e dos Deputados Wanderley Ávila, Hely
Tarqüinio, Dimas Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Doutor
Viana - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Questão de ordem - Acordo de Lideranças;
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Antônio Andrade e Agostinho Patrús e outros; deferimento
- Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 22, 129, 236, 451 e 498/99 e 1.439/2001;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão
Especial da Prostituição Infantil, da CPI do Sistema Prisional e do
Deputado Sargento Rodrigues e outros; aprovação - 2 1 Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Votação de Proposições: Prosseguimento da
votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 591/99; aprovação na forma
do vencido em 1 0 turno - Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 690/99; aprovação - Votação, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.998/2002; aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 6; declaração de voto - Chamada para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - 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 - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria OUvia -
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 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 Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", 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:	

OFÍCIOS
Do Sr. Enivaldo Ribeiro, Deputado Federal, solicitando lhe seja

informado se foi criada ou se houve proposta de criação, nesta Casa,
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de Comissão de Legislação Participativa.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira (3), Secretário de Administração,
prestando, em atenção a pedido da Comissão de Justiça, informações
sobre os Projetos de Lei nos 2.030, 2.057 e 2.074/2002. (- Anexem-se
aos respectivos projetos de lei.)

Dos Srs. José Isidoro Ferreira e Joaquim Garcia Morato Filho,
respectivamente Presidentes das Câmaras Municipais de Caeté e de
Patrocínio, encaminhando moções de apoio ao Projeto de Lei n°
2.093/2002, aprovadas por Vereadores a essas Câmaras. (- Anexem-
se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

Do Sr. Geraldo Bicalho Calçado, Presidente da Câmara Municipal de
Ubá, encaminhando pedido da Vereadora Rosa Araújo com vistas à
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Do Sr. Luiz Carlos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de São
José do Rio Pardo, SP, encaminhando a Moção n° 103/2002, do
Vereador Saul Barbosa Tango, em que manifesta o reconhecimento
dessa Casa à Universidade Federal de Juiz de Fora. (- A Comissão de
Educação.)

Da Sra. Carla Femanda de Oliveira, dos Srs. Roberto Naves Cocota
e Claton Serafim da Silva, respectivamente, Presidentes das Câmaras
Municipais de Mateus Leme, Araguari e Borda da Mata, confirmando
sua adesão ao 1 Concurso Estadual de Sites sobre Turismo em Minas
Gerais.

Dos Srs. Eleuses Vacari Gomes, Eugênio Pasceili Gonçalves Lima,
Valério de Sousa Mendes e Roberto Naves Cocota, respectivamente,
Presidentes das Câmaras Municipais de Barão de Cocais, Coronel
Fabriciano, Monte Alegre de Minas e Araguari, manifestando-se pela
aprovação do Projeto de Lei n° 2.093/2002. (- Anexem-se ao Projeto
de Lei n° 2.093/2002.)

Do Sr. Antonio Orlando Macedo Ferreira, Presidente do CETEC,
agradecendo o envio do Balanço de 2001, referente aos trabalhos
desta Casa.

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, encaminhando
informações. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Cel. PM Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior,

encaminhando informações relacionadas ao Requerimento n°

rs



835
2.68212001, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 2.68212001.)

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de
recursos destinados ao Estado, que beneficiarão os Municípios de
lcaraí de Minas e Verdelândia. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Banco Central do Brasil, agradecendo o convite para que o Presidente
desse órgão participasse de reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor, em 22/5/2002, e justificando sua ausência. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, comunicando a liberação de recursos para o
Município de Carneirinho. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Reginaldo Inácio, Diretor-Presidente do Sindicato dos
Eletricitários do Sul de Minas Gerais - SINDSUL -, solicitando sejam
implementadas ações políticas a fim de bloquear processos que
estariam levando a CEMIG a abandonar sua missão social e a se
pautar por critérios exclusivamente mercadológicos e capitalistas. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador
Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de
Minas Gerais - SINDIELETRO -, solicitando intercessão junto à
CEMIG a fim de que modifique sua política gerencial e administrativa
de modo a oferecer boas condições de trabalho, impedindo a
ocorrência freqüente de acidentes fatais. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Serviço Social
do Comércio - SESC - em Minas Gerais, agradecendo o envio de
publicação contendo o balanço das atividades das comissões desta
Casa em 2001.

TELEGRAMAS
Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Reitora da UFMG,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa por
meio do Requerimento n°3.231/2002, do Deputado Eduardo Brandão.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador,

kA
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prestando informações relativas a pedido da Comissão Especial
dos Servidores Designados encaminhado por meio do Ofício n°
830/2002/SOM.

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°2.186/2002
Determina o reembolso do valor pago por ingresso para evento

cultural ou esportivo realizado em espaço de propriedade do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A pessoa que adquirir ingresso para evento cultural ou

esportivo promovido pelo Estado, ou realizado em espaço de sua
propriedade poderá exigir o reembolso integral do valor pago, em
moeda corrente, no local da compra do ingresso, caso efetue a sua
devolução até seis horas antes do início do evento.

Art. 2° - O Estado, ao patrocinar um evento cultural ou esportivo,
deverá exigir, como condição da liberação de recursos, que a iniciativa
privada cumpra o disposto no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: A Lei n° 8.078, de 11/9/90, conhecida como Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, determina normas de proteção e
defesa do consumidor, como estabelecem os arts. 5°, inciso XXXII, e
170, inciso V, da Constituição Federal. O art. 4 0 da referida lei, em seu
inciso V, propõe "incentivo à criação pelos fornecedores de meios
eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e
serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de
conflitos de consumo", princípio reforçado pelo inciso VIII do mesmo
artigo: "estudo constante das modificações de mercado de consumo".

Atualmente, é comum as pessoas cancelarem compromissos por
razões, sobretudo, profissionais, dadas as atribulações do mundo
moderno e a correria do dia-a-dia. Exatamente por isso, muitas vezes,
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ocorre o não-comparecimento involuntário a eventos como shows,
cinemas, jogos, teatros, etc. Além desse aborrecimento, há que se
levar em conta o prejuízo decorrente do pagamento antecipado dos
ingressos.

Imbuído do pensamento de que o consumidor não pode ter seu
direito restringido, o projeto em tela tenta minimizar esse contratempo,
oferecendo uma alternativa para aqueles que passarem por situações
imprevisíveis.

Logo, se analisada a questão sob a ótica dos artigos citados do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, além do art. 49, que
permite a desistência de contrato por parte do consumidor, vimos que
o projeto em pauta se torna instrumento alternativo de solução para o
conflito que ora se apresenta. São essas as razões que nos levam a
apresentar este projeto de lei para a apreciação dos nobres pares, de
quem esperamos a aprovação, pois trata-se, evidentemente, de
medida de grande alcance social.

- 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 N°2.187/2002
Declara de utilidade pública a Fundação Municipal do Bem-Estar do

Menor - FUMBEM -, com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Municipal do

Bem-Estar do Menor - FUMBEM.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2002.
João Batista de Oliveira
Justificação: A associação preenche todos os requisitos legais para

a obtenção do reconhecimento de sua utilidade pública estadual.
Assim, nada mais justo e oportuno do que conferir esse título 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

N° 3.35812002, do Deputado Irani Barbosa, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário do Planejamento informações sobre a
destinação e aplicação dos recursos do crédito agrícola pró-Jaíba, nos
últimos quatro anos.

N° 3.359/2002, do Deputado Irani Barbosa, pleiteando seja solicitada
ao Diretor-Geral do DER-MG cópia da documentação referente à
licitação e do contrato celebrado para construção ou melhoria da
estrada Mocambinho-Matias Cardoso, bem como informação quanto à
origem dos recursos utilizados.

N° 3.360/2002, do Deputado Irani Barbosa, pleiteando seja solicitada
ao Secretário de Administração a lista dos imóveis pertencentes ao
Estado que foram repassados ao DER-MG para serem dados em
pagamento de débitos com empreiteiras ou fornecedores.

N° 3.36112002, da Comissão de Turismo, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o
cronograma das obras de reparos nas estradas de acesso a São João
dei-Rei e região. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.362/2002, da Comissão de Turismo, pleiteando sela solicitada
ao Diretor-Geral do IEF a aprovação do Conselho Consultivo da APA
São José. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.363/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Colégio
Armstrong, no Município de Campo Belo, pelos 89 anos de criação.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja constituída a
Frente Parlamentar em Defesa do Estado de Minas Gerais. (- A Mesa
da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Antônio Andrade, Agostinho Patrús e outros e Sargento Rodrigues e
outros, da Comissão Especial da Prostituição Infantil e da CPI do
Sistema Prisional.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°

Dispõe sobre a veiculação de informações de utilidade pública nas
emissoras de televisão estatais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As emissoras de televisão estatais dos Poderes Executivo e

Legislativo do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a inserir em
sua grade de programação diária a prestação de serviço de utilidade
pública.

Art. 20 - O serviço de utilidade pública de que trata o artigo anterior
destina-se, em especial, à divulgação de pessoas desaparecidas ou
que estejam sendo procuradas pela justiça ou pelos órgão de
segurança pública.

Art. 30 - A duração de cada inserção não será inferior a trinta
segundos e ocorrerá, pelo menos, quatro vezes ao dia.

Parágrafo único - Os anúncios se limitam ao número de duas
pessoas por dia.

Art. 41 - Caberá ao Tribunal de Justiça e às Polícias Civil e Militar
enviar para as emissoras os nomes das pessoas, os dados
necessários para sua identificação, inclusive foto ou imagem.

Parágrafo único - Os Poderes Executivo e Legislativo poderão firmar
convênio com a Polícia Federal para a utilização dos serviços de
utilidade pública previstos nesta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor quarenta e cinco dias após sua
publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto tem por escopo permitir à justiça e aos

órgãos de segurança pública desenvolverem, por meio da divulgação
de imagem televisiva, meios de comunicação com a população para
facilitar a busca de pessoas e a captura de foragidos da justiça
mediante denúncia ou informação que possibilite a localização do
procurado.

A forma proposta permitirá agilidade no trabalho policial, integrará as
polícias e a comunidade, propiciando melhora na segurança pública.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Bené Guedes.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Saúde e de Administração Pública e dos Deputados Wanderley
Ávila, Hely Tarqüínio, Dimas Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, imprensa, amigos das galerias, TV Assembléia,
quero, inicialmente, saudar e homenagear os ilustres e dinâmicos
representantes das instituições de ensino superior de nosso Estado,
que aqui se encontram para acompanhar a votação, em 1° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 68, por nós encaminhada em
setembro de 2001 e que, graças à sensibilidade de nossos pares,
encontra-se na pauta de votação na tarde de hoje.

Quando tomei conhecimento do ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade que feria gravemente a educação e o ensino
superior de nosso Estado, entendi, naquela oportunidade, o
necessário e sério posicionamento da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, através da discussão e apreciação dessa proposta de
emenda à Constituição.

Na realidade, Sr. Presidente, o que pretendemos é eliminar, em
definitivo, qualquer dúvida e questionamento quanto à vinculação de
nossas conceituadas escolas ao Conselho Estadual de Educação,
assegurando, através do acréscimo de dispositivo ao art. 82 do Ato
das Disposições Transitórias da Carta mineira, a permanência de
nossas instituições de ensino superior, bem como da UEMG e da
UNIMONTES, no nosso sistema estadual de ensino.

Muito embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado
acerca da pretensão liminar, o que já nos tranqüiliza em parte, o meu
sincero desejo é que nenhuma instituição sofra constrangimento
futuro, ficando à mercê de decisão a ser proferida pelo Poder
Judiciário.

Dessa forma, no momento oportuno, voltarei a me pronunciar a esse
respeito, mas rogo, desde já, aos nobres pares que votem
favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição n° 68, para
assegurar a autonomia e a permanência de nossas instituições, as
verdadeiras sementeiras da educação de Minas para o Brasil,
garantidas efetivamente por essa proposta de emenda à Constituição.

Desejo ainda, Sr. Presidente, aproveitar a tarde de hoje para fazer
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uma séria reflexão, que reputo da maior gravidade possível, sobre
o atual momento de nosso Estado no contexto da Federação.

Neste momento, nossa preocupação volta-se para nossa situação
junto ao Governo Federal. Já é conhecida de todos os brasileiros e
mineiros a indiferença do Governo Federal aos apelos, aos
argumentos técnicos, ao caráter social e, sobretudo, à observância do
pacto federativo, circunstâncias que estão presentes e que devem ser
consideradas no pleito de renegociação da dívida pública do Estado
junto à União, que, nos termos vigentes, tem causado verdadeira
asfixia nas finanças mineiras, inviabilizando as ações do Governo
mineiro até nos aspectos essenciais, como a folha de pagamento do
funcionalismo público e o custeio da saúde.

Na última segunda-feira, o Governo Federal realizou mais um
bloqueio, desta vez da importância de R$21.000.000,00, que deveriam
ser transferidos aos cofres do Estado como repasse constitucional
originado do Fundo de Participação do Estado. Com esse verdadeiro
seqüestro de valores, já somam mais de R$67.000.000,00 os recursos
que pertencem a Minas Gerais e que foram bloqueados pelo Governo
Federal somente neste mês de maio.

Não há outra maneira de interpretar essa medida senão a de que ela
configura propositada retaliação do Palácio do Planalto ao Governo
Estadual, que, durante o seu mandato, posicionou-se como opositor
da política neoliberal executada pelo Presidente Fernando Henrique,
cujas conseqüências desastrosas já são conhecidas e se fazem notar
na insolúvel convulsão social que abala a nossa vizinha Argentina.

Após o ato corajoso e determinado do eminente Governador Itamar
Franco, que inaugurou seu Governo demonstrando a insatisfação e o
inconformismo dos mineiros com os termos do acordo da dívida, que
fora celebrado pelo seu antecessor, o que o levou a adotar como
medida prática a declaração de moratória, é essa a segunda vez que
a União bloqueia as transferências federais devidas ao nosso Estado
e constitucionalmente asseguradas.

Minas Gerais tem sido alvo das mais lamentáveis retaliações por
parte do Governo Federal. Esperava-se que, mesmo no exterior,
aproveitando sua presença em Roma, o Sr. Presidente dissesse que
iria conceder ajuda especial a Minas Gerais e ao Rio Grande do Sul,
Estados que enfrentam grave crise financeira. Ele negou, contudo, a
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participação do Governo Federal em favor desses dois Estados. De
lá, alega S. Exa. que os problemas dos Estados devem ser resolvidos
pelos Governadores e, ato contínuo, determina imediatamente o
bloqueio de recursos mineiros, não querendo reconhecer que é a
política econômica e financeira do seu Governo, que já se estende por
oito anos, que tem causado essa situação desagradável nas finanças
mineiras e de outros Estados da Federação.

Mesmo contando com a competência do nosso Secretário Trôpia
Reis e de toda a sua equipe, verificamos que a situação mineira já
alcançou o seu limite, o que requer de nós pronta reação.

Minas, que já arcava com déficit mensal em suas contas, foi
obrigada a desembolsar, entre março e abril, mais de
R$90.000.000,00, além dos R$130.000.000,00 relativos à parcela
mensal da dívida com a União, que totaliza R$28.000.000.000,00.

E essa a situação de nosso Estado.
E este o quadro resultante da retaliação do Governo Federal para

com Minas: completo desrespeito ao sentimento do povo mineiro.
Povo honrado, trabalhador, que hoje assiste a um verdadeiro golpe de
irresponsabilidade do Governo Federal, que não deseja e não quer
que, neste Estado das Gerais, construa-se um verdadeiro país,
movido pela dignidade de seu povo, que sempre buscou contribuir
para a afirmação do Brasil como nação independente e soberana.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos dar um basta a esse
estado de coisas, a essa intransigência não recomendável do
Governo Federal, pois sua atitude não somente tem sido um
verdadeiro ataque à administração séria e honrada do Governador
Itamar Franco, mas, acima de tudo, tem configurado um verdadeiro
constrangimento a todos os mineiros, inviabilizando o desejado
avanço nas ações em prol do progresso e do desenvolvimento de
nosso Estado.

A equipe econômica de Minas e o povo mineiro apostam em
acordos com o Governo Federal, para conseguir novos créditos para o
Estado. Sempre tendo a esperança no restabelecimento da
tranqüilidade do nosso povo e de nossa gente.

Foi com esse mesmo sentimento e expectativa que, na tarde de
ontem, apresentei ao Presidente desta Casa requerimento para a
constituição de uma frente parlamentar, visando discutir e enfrentar de
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perto, olho no olho, o Governo Federal, para dizer alto e bom som
que Minas Gerais, pela grandeza de seu povo e de sua gente, pela
sua honorabilidade e dignidade, merece ao menos respeito às suas
tradições históricas, que são as mais caras, as mais invejadas, até na
maneira de se fazer política.

E preciso que a Assembléia Legislativa, legítima representante dos
mineiros, levante sua voz corajosa para, numa só locução, demonstrar
que Minas merece e exige respeito, que Minas já não aceita retaliação
e perseguição e que essa frente parlamentar, ao ser constituída, Sr.
Presidente, se desloque até Brasília, quantas vezes necessário for,
para garantir sempre o desenvolvimento, a tranqüilidade e a paz de
todos os mineiros.

Que Deus nos abençoe e que estejamos sempre - sempre mesmo -
à disposição de nosso povo e de nossa gente.

Sr. Presidente, desejo que essa frente parlamentar, como as outras
que já foram instaladas nesta Casa, cumpra o seu verdadeiro papel de
legislador, de defensor do povo mineiro. Vamos, sim, cobrar
exaustivamente junto ao Governo Federal, para que não voltem a
ocorrer esses tipos de retaliações. Estamos com o nosso
funcionalismo público à mercê de disponibilidades de recursos. Para o
Governo, são bloqueios infindáveis, chegando ao valor de
R$28.000.000.000,00, hoje garantidos através de decisão judicial.
Minas merece respeito, Sr. Presidente.

Temos a certeza de que a frente parlamentar será suprapartidária.
Iremos movidos pela bandeira vermelha e branca do Estado, onde
nascemos, vivemos e queremos morrer. Juntos com a Assembléia
Legislativa, que saberá cobrar e exigir, faremos com que o Governo
olhe para Minas, como olhamos, com o respeito e dignidade. E hora
do basta. Queremos que a Assembléia Legislativa se una, neste
momento, um dos mais importantes de sua história e tradições, para
que possamos dar essa continuidade administrativa. E que essas
retaliações não voltem a Minas, como também a nenhum outro Estado
da Federação, porque todos têm dignidade e espírito de
nacionalidade, não merecendo - como jamais merecerão - desrespeito
por parte do Governo Federal. Somente assim, Sr. Presidente, mais
do que nunca estaremos cumprindo nosso dever. Temos a certeza de
que todas as cores partidárias desta Casa estarão sempre movidas
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pelo sentimento de resgate de nossos direitos, do que é nosso,
acima de tudo para tranqüilidade da família mineira. São essas nossas
considerações.

Peço a V. Exa., Sr. Presidente "ad-hoc", que leve ao nosso
Presidente Antônio Júlio nossa preocupação, que é também a de
todos os Deputados desta Casa. Convoco, peço e solicito a todos os
Deputados que venham votar nossa Proposta de Emenda à
Constituição n° 68, das mais importantes para o setor da educação do
povo mineiro, garantindo e resgatando a história da educação de
Minas para o Brasil.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria José Haueisen, telespectadores da TV Assembléia,
amigos das galerias que nos solicitam a votação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 57, senhoras e senhores, funcionários
desta Casa, imprensa. Inicialmente, como primeiro tema da minha
fala, quero parabenizar os organizadores da bela e eficiente exposição
agropecuária da minha cidade de Curvelo, realizada entre os dias 9 e
20 deste mês. Uma exposição de alto nível, com muita tranqüilidade,
sucesso e êxito. Por intermédio do Presidente da MCZ de Curvelo,
meu amigo Antônio Salvo, quero parabenizar a toda a diretoria da
MCZ, como também manifestar minha alegria, deixando-a gravada
nos anais da Casa, por ter como patrono da exposição o nosso
companheiro Deputado João Batista de Oliveira.

Em segundo lugar, quero falar sobre o Rotary. A grandeza deste
momento transpõe o sentido mais imediato da criação de mais um
Rotary Club em Curvelo, para se revestir de um significado de
relevante serviço à nossa comunidade.

A tradição do Rotary Internacional em nosso meio, consolidada com
a atuação brilhante do Rotary Club de Curvelo e do seu afiliado Rotary
Club de Curvelo Norte, agora será ampliada e enriquecida com novos
rotarianos, fiéis ao lema "servir".

O povo curvelano respeita e admira a presença do Rotary na ação
social do município, seja no aplaudido trabalho do Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário, que tanto vem contribuindo para as
famílias da Rua Açucena e do Bairro Santa Cruz, famílias carentes,
seja no recente e já vitorioso serviço do banco de leite materno
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instalada no Hospital Imaculada Conceição.

Não é sem motivo que, além do reconhecimento dos curvelanos, a
missão dos Rotarys locais vem despontando, como exemplo, no
Distrito 4760, no Brasil e até mesmo fora de nossas fronteiras.

Por isso Curvelo vem recebendo, com freqüência, grupos de
estudos compostos por profissionais de outros países, que aqui se
vêm inteirar dos aspectos da nossa cultura e, principalmente, do
trabalho rotário ímpar que aqui se faz.

Nossa cidade se alegra também com a presença dos estudantes
estrangeiros do Programa de Intercâmbio de Jovens, que, certamente,
o Rotary Club Bela Vista vai ampliar e reforçar.

Estou certo de que todas os sócios fundadores ora reunidos neste
nova clube foram criteriosamente escolhidos entre as nossas mais
representativas lideranças. O Conselho Diretor ora empossado atuará
com empenho na construção das propostas de trabalho do Bela Vista,
caminhando na direção do sucesso e do reconhecimento. E, pois, o
Núcleo n° 3, de nossa cidade de Curvelo, do Rotary Club
Internacional.

Antes de terminar minha tala, concedo a palavra ao nobre rotariano
companheiro de partido Deputado Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. pelo
seu pronunciamento, por sua dedicação às mais nobres causas do
Estado. Nós, da Bancada do BMDP, estamos entusiasmados com a
presença de V. Exa. e por seu trabalho. Não poderia deixar de
agradecer suas palavras em relação ao Rotary. Sou rotariano desde
1987, quando ingressei no Rotary Club Belo Horizonte - Padre
Eustáquio, Distrito 4.760. Na oportunidade, fui levado por amigos,
chegando à Presidência do clube, que faz um trabalho social
fantástico. Temos, por exemplo, o Banco de Cadeira de Rodas, que é
um sucesso no nosso distrito. Cumprimento V. Exa. pela sua
sensibilidade. Somos mais de 1 milhão de rotarianos, espalhados por
mais de 150 países no mundo inteiro. Nossa fundação rotária tem,
hoje, um orçamento maior que o de alguns Estados brasileiros. O
Rotary foi fundado em Chicago, em 1905, e seu fundador não
imaginava no que se transformaria esse clube de serviço, que
congrega rotarianos de todas as partes. São vários os programas da
fundação rotária, entre eles o intercâmbio de jovens, hoje reconhecido

rÁ



846
no mundo inteiro. Nós, do Padre Eustáquio, estamos com vários
intercarnbistas, e agradeço à Mesa, que me permite aqui trazer alguns
rotarianos para conhecer um pouco de nosso trabalho.

Portanto, receba, Deputado Doutor Viana, os nossos efusivos
cumprimentos pelo seu pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana - Congratulo-me com os novos rotarianos
e com a Governadoria do Distrito 4.760 por mais esse grande passo.
É feliz a cidade que tem a honra de ostentar o marco rotário. Mais feliz
é aquela que pode contar com três deles, como agora contamos.

Faço votos sinceros ao Rotary Club Bela Vista de grandes metas e
maiores realizações. Ao abraçá-los, nesta cerimônia de posse, quero
abraçar também essa grande causa que move essa roda dentada da
solidariedade, do companheirismo e do trabalho.

Estarei pronto a atender ao chamado dos clubes curvelanos nessa
cruzada de dedicação ao próximo, construindo uma sociedade mais
justa e um futuro melhor para o mundo e para os nossos filhos. Este o
lema do Rotary Club e do Lions Club, ao qual também pertenço.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Fundação Nacional da Saúde -
FUNASA -, há alguns anos, vem fazendo um movimento de
descentralização, passando a maior parte de suas ações para os
Estados a fim de que procedam à municipalização dos funcionários da
Fundação.

Até aí tudo bem, mas foi feita a Portaria n° 1.399, de 14/12/2000.
Essa portaria diz que a municipalização deve ocorrer em cinco anos.
Ora, se ela é de dezembro de 2000, temos apenas um ano e cinco
meses, e ela deverá ser feita ao longo de cinco anos. Por quê?
Porque não se faz uma descentralização do órgão da extensão de
uma Fundação Nacional da Saúde, que dava assistência no controle
das endemias no País, repassando duas atividades para o Estado e
municípios de uma hora para outra. E o motivo do meu
pronunciamento é que a Fundação Nacional da Saúde fez a proposta
de estadualização, que foi absorvida pela Secretaria da Saúde. Mas
agora, a toque de caixa, a Secretaria da Saúde quer fazer a
municipalização, que tem até cinco anos para acontecer. E - pasmem,
os senhores! - a Secretaria criou, em junho de 2001, um grupo técnico
de trabalho, para coordenar a transferência das ações de
epidemiologia e controle de doenças desenvolvido pelo FUNASA. Em
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13 de maio, há dez dias, o grupo técnico reuniu-se e referendou
um subgrupo de recursos humanos para elaborar propostas de critério
para a municipalização dos servidores descentralizados da FUNASA,
a ser analisada e deliberada pela CIBE-MG. (- Lê:)

"O subgrupo de recursos humanos, de posse das sugestões das
regionais, analisando os fatores pertinentes ao assunto, consultando
os representantes da FUNASA, finalmente, com a supervisão da
Superintendência de Epidemiologia, elaborou os seguintes critérios".

Ora, já foram elaborados os critérios, quando na realidade é preciso
ouvir os municípios e os funcionários da fundação, que são as
pessoas que têm maior interesse nessa municipalização. Caso
contrário, acontecerão injustiças, acontecerão casuísmos, situações
que irão contrariar os sentimentos do Governador, que é um homem
público, um homem sensível às causas sociais e que não está
sabendo como está acontecendo a municipalização dos funcionários
da fundação, passando pela Secretariade Estado da Saúde.

E preciso tempo. Em um dos panfletos distribuídos por essa
Comissão, temos: (- Lê:)

"Proposta do Colegiado de Coordenadores de Epidemiologia das
DRSs-Secretaria Estadual de Saúde-MG para a municipalização dos
funcionários da FUNASA. Devido à importância do tema da
municipalização dos servidores da Fundação Nacional de Saúde,
destacamos a insuficiência de tempo, para discutir a complexidade
que envolve o assunto. Mas, frente a essa necessidade, o Colegiado
dos Coordenadores de Epidemiologia, em reunião no último dia 15 de
maio, há oito dias, aponta as seguintes considerações . .... Nesse
ponto, colocam-se as considerações para os funcionários da
FUNASA.

Ora, fala-se nesse texto sobre "a complexidade que envolve o
assunto" e a "insuficiência de tempo", mas não há essa insuficiência.
Não sei o motivo dessa pressa da Secretaria de Estado. E preciso
termos tempo, para discutir o assunto, uma vez que tudo está sendo
feito a toque de caixa. As doenças epidêmicas estão voltando e
causando problemas de saúde ao povo brasileiro e mineiro.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, já que venceu meu tempo, farei
outro pronunciamento especificamente sobre isso. Antes, porém,
quero pedir ao Sr. Secretário e aos coordenadores que não façam
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isso a toque de caixa, abusando do tempo e desrespeitando os
interesses maiores dos funcionários da Fundação Nacional de Saúde.
Muito obrigado.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do

art. 82 do Regimento Interno, e tendo em vista as indicações contidas
em Acordo de Líderes, designa os membros das comissões
permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no §
1° do art. 204, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a
Subseção II da Seção IV do Capítulo 1 do Titulo VII do Regimento
Interno, as quais se regerão pelas normas complementares
constantes nesta decisão. Pela Comissão de Administração Pública:
Deputado Eduardo Brandão - PL; Deputado Hely Tarqüinio - PSDB;
pela Comissão de Assuntos Municipais: Deputado Marco Régis - Pi_;
Deputado Aílton Vilela - PTB; pela Comissão de Justiça: Deputado
Geraldo Rezende - BPDP; Deputado Agostinho Silveira - PL; pela
Comissão de Defesa do Consumidor: Deputada Maria José Haueisen
- PT; Deputado João Paulo - PL; pela Comissão de Direitos Humanos:
Deputado Márcio Kangussu - BPDP; Deputado Marcelo Gonçalves -
PDT; pela Comissão de Educação: Deputado Paulo Piau - PFL;
Deputado Amilcar Martins - PSDB; pela Comissão de Meio Ambiente:
Deputado José Milton - PL; Deputado Fábio Avelar - PTB; pela
Comissão de Política Agropecuária: Deputado João Batista de Oliveira
- PDT; Deputado Chico Rafael - BPDP; pela Comissão de Saúde:
Deputado Cristiano Canêdo - PTB; Deputado José Braga - BPDP;
pela Comissão do Trabalho: Deputado Dalmo Ribeiro Silva - PPB;
Deputado Edson Rezende - PT; pela Comissão de Transportes:
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Deputado Arlen Santiago - PTB; Deputado Bilac Pinto - PFL; pela
Comissão de Turismo: Deputada Maria Olívia - PSDB; Deputado Gil
Pereira - PPB; pela Comissão de Fiscalização Financeira: Deputado
Mauro Lobo - PSB; Deputado Ivair Nogueira - BPDP; Deputado
Anderson Adauto - PL; Deputado Rêmolo Aloise - PFL; Deputado
Dilzon Meio - PTB; Deputado Luiz Fernando Faria - PPB; e Deputado
Antônio Carlos Andrada - PSDB.

Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apresentarei o

seguinte requerimento.
- Lê requerimento em que solicita a inclusão da Proposta de

Emenda à Constituição n° 57/2001 na ordem do dia.
Esse é o nosso requerimento, Sr. Presidente, porque se trata de

matéria afeta a todos os servidores públicos estaduais. A proposta
tem o objetivo de fazer com que o servidor público estadual possa
utilizar as férias-prêmio não gozadas para quitar saldo devedor total
ou parcial junto ao SFH. Entendemos que a Constituição Federal
determina o direito à habitação. Portanto, é mais do que justo que o
Estado possa pagar ao SFH com essas férias-prêmio do servidor, já
que até o presente momento ele somente pode fazer uso delas
quando se aposenta, tendo de enfrentar fila e esperar por determinado
período. Por ser a Proposta de Emenda à Constituição n° 57 de
extrema relevância para todo servidor público do Estado, solicito a V.
Exa. que a coloque na ordem do dia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Sargento
Rodrigues que formalize o seu requerimento.

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

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

membros do Colégio de Lideres, deliberam sejam convocadas
reuniões especiais neste ano destinadas à realização de homenagens
e comemorações, conforme agenda definida e divulgada pela Mesa
da Assembléia.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002.
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Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Antônio Carlos Andrada, Líder do

PSDB - Arlen Santiago, Líder do PTB - Alencar da Silveira Júnior,
Líder do PDT - Durval Ângelo, Líder do PT - Luiz Tadeu Leite, Líder da
Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente.

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

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimentos n° 3.363/2002,
de autoria da Comissão de Educação. 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
Administração Pública - aprovação, na 50 a Reunião Extraordinária,
dos Requerimentos n

o
s 3.340/2002, da Comissão de Direitos

Humanos, 3.342/2002, do Deputado Agostinho Patrús, e 3.343/2002,
do Deputado Ermano Batista; e de Saúde - aprovação, na 21a
Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n° 2.042/2002, do Deputado
Marcelo Gonçalves, e dos Requerimentos n

o
s: 3.278/2002, do

Deputado Bilac Pinto, 3.279/2002, do Deputado Cristiano Canêdo,
3.324/2002, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.34112002, da
Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade

solicitando que seja destinada a 18 Parte de uma reunião ordinária
para homenagear a Policia Militar do Estado. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús e outros solicitando
seja convocada reunião especial para homenagear o Dr. Paulo
Roberto de Oliveira Medina, em virtude da sua posse como Ministro
do STJ. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a
data em outra oportunidade.
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Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 22/99, do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa Bolsa Familiar para a Educação; 129/99, do
Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Jesuânia o imóvel que especifica; 236/99, do Deputado
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Curvelo o imóvel que menciona; 451/99, do Deputado
Edson Rezende, que dispõe sobre o controle de organismos
geneticamente modificados - OGM5 - no Estado de Minas Gerais;
498/99, de autoria da Comissão de Política Agropecuária, que dispõe
sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso
alternativo do solo no Estado; e 1.439/2001, de autoria do Governador
do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Minas Gerais (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da

Prostituição Infantil, em que solicita que seja encaminhado ofício ao
Sr. Miguel Alves Ferreira Júnior, Vereador à Câmara Municipal de
Araxá e Presidente da CPI instalada para Apurar o Envolvimento ou
Não dos Vereadores José Cincinato de Ávila e Maria Aparecida Rios
Moço com Rede de Prostituição Infantil em Araxá, pedindo cópia dos
depoimentos colhidos, bem como de seu relatório final. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da CPI do Sistema Prisional, em que solicita a
prorrogação de seu prazo de funcionamento por 60 dias. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e outros, em que
solicitam a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 33/2000, que aguarda inclusão em ordem do dia. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se a proposta.

2' Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a
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Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com 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 n os 462, 513, 521 e 552/99, 1.969 e
1.976/2002, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 591/99, do Deputado João Leite, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Manso. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. A Presidência vai renovar a votação.
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°591/99 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a
votação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 690/99, da Deputada
Maria Olivia, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Gonçalves o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.998/2002, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os Quadros de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. No
decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas
do Deputado Durval Angelo, que receberam os n

o
s 1 a 6. Nos termos

do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, as emendas serão
submetidas a votação independentemente de parecer. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
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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. Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n° 4. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n°
5. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 6. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.99812002 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 a 6. A Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, esta Casa

vem corrigir algumas distorções dentro da Procuradoria-Geral de
Justiça. Entendo que estamos melhorando os quadros da
Procuradoria. Esta Casa, agora, também vai poder exigir mais
agilidade do trabalho. Somos cidadãos e poderemos exigir mais
agilidade nos trabalhos dela. Parabenizo, mais uma vez, o Ministério
Público em Minas Gerais, que tem à frente o Dr. Nedens, pela conduta
e pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, a Presidência, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, 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 22 Deputados.

Portanto, não há quórum para a votação nem para a continuação dos
trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 23, às 9
horas, para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
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termos dos 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 anterior.). Levanta-se a
reunião.

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

1.339/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Anderson Adauto, por meio do Projeto de Lei n°

1.339/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia de Santa Juliana, com sede no Município de
Santa Juliana.

Publicada em 22/12/2000, 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 art.
12 do estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Santa Juliana prevê
que todos os membros da Mesa Administrativa deverão ser,
obrigatoriamente, confrades vicentinos, sendo seus cargos não
remunerados, por serem considerados serviço ou missão vicentina,
devendo os titulares estar imbuídos do espírito cristão, católico e
vicentino e zelar pela conservação e pelo engrandecimento do
patrimônio moral e material da entidade. O art. 43 determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a instituição
congênere, juridicamente constituída no Conselho Nacional de
Assistência Social, preferencialmente integrada na Sociedade São
Vicente de Paulo.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.33912000 na
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forma original.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Aílton

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

1.659/2001
Comissão de Saúde

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem

por escopo seja declarada de utilidade pública a Fundação Chiquita
Perillo, com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a este colegiado
deliberar sobre a proposição, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 30 de seu estatuto, a Fundação Chiquita

Perillo, sediada no Município de Lagoa da Prata, tem por objetivos: a)
administrar, manter e dar prosseguimento ao atendimento realizado
pela Sociedade Beneficente de Assistência ao Canceroso; b) prestar
serviços continuados à pessoa portadora de câncer; c) manter e
administrar local para a acolhida e tratamento da pessoa carente, em
estado terminal, portadora de câncer; d) prestar serviços de saúde,
nos conceitos da Organização Mundial de Saúde e na prática do
Conselho Regional de Medicina do Estado.

Denota-se, pois, a relevante importância da entidade como co-
partícipe nas ações do poder público relativas a proteção da saúde.

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

1.659/2001, como originalmente formulado.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Cabo Morais, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.065/2002

rs
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Comissão de Saúde

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.065/2002, do Deputado Bené Guedes,

pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia
de São Gonçalo do Sapucaí, com sede nesse município.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma apresentada.

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

Fundamentação
A Santa Casa de Misericórdia de São Gonçalo do Sapucaí objetiva

prestar gratuitamente atendimento e assistência médico-hospitalar aos
mais necessitados.

Dessa forma, propõe-se a receber doentes que não disponham de
recursos para seu tratamento e os que queiram tratar-se como
pensionistas, atendendo-os nas formas consagradas em convênios ou
como segurados da Providência Social, oferecendo aos mais
necessitados leitos gratuitos.

Para lograr tais metas, a irmandade da Santa Casa de Misericórdia
mantém e administra, na cidade de São Gonçalo do Sapucai, em
prédio próprio, um hospital e uma maternidade, além de um
ambulatório para tratamento de tuberculose; assim, tem plena
capacidade de manter pacientes internos e em isolamento.

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°

2.065/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.11112002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Caminhando com Jesus, com sede no Município de Betim.

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

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

Fundamentação
A referida entidade tem por fim prestar serviços tais como: proteção

à saúde da família; manutenção de centro de recuperação de
dependentes químicos; assistência educacional para crianças
carentes; proteção a idosos e crianças desamparadas; manutenção
de albergue para mendigos; distribuição de refeições, mantimentos e
medicamentos; auxílio a doentes crônicos; assistências hospitalar e
odontológica.

Para cumprir suas finalidades, se organizará em tantas unidades de
prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, atendendo
pessoas de todas as raças, cor, sexo ou religião.

Realizando um trabalho de grande importância para a comunidade
em que atua, justa é a declaração de utilidade pública da citada
entidade.

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

2.111/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.125/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Caminhos da Fé do
Triângulo Mineiro ao trecho percorrido pelos romeiros em direção à
Igreja de Nossa Senhora d'Abadia, localizada no Município de
Romaria.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/5/2002, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
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Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para ser apreciado,
conforme determina o art. 188 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 102, III, "a", do mesmo Diploma Procedimental,
passamos ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
Na verdade, a proposição objetiva dar denominação a itinerário

percorrido a pé, anualmente, por romeiros provindos de várias
localidades vizinhas ao Município de Romaria, onde está localizada a
Igreja de Nossa Senhora d'Abadia; compreende cerca de 250km de
extensão e abarca diversas rodovias, tanto estaduais quanto federais.
Trata-se de uma forma de reconhecimento da importância do
movimento religioso da região e de todos os circuitos usados pelos
romeiros.

Neste ponto, cumpre esclarecer que o art. 25 da Carta da República
estabelece a competência de os Estados membros da Federação se
organizarem e serem regidos por sua própria Constituição e leis que
adotarem, obviamente observados os princípios constitucionais
federais. Neste contexto, compreende-se que o ato de dar nome a
instituições e próprios públicos - estritamente do Estado - é matéria
concernente à sua própria organização e, portanto, de sua
competência legislativa exclusiva.

Quanto à forma de sua instituição, trazemos à colação a Lei n°
13.408, de 21/12199, que obriga esta Casa a debater todas as
iniciativas que conferem denominações no âmbito do Estado, uma vez
que ela determina, em seu art. 1°, a edição de lei para se dar nome
aos próprios, instituições e estabelecimentos estaduais.

Entretanto, é importante ressaltar que o art. 20 restringe as
homenagens - note-se bem - a pessoas e, mais ainda, a pessoas
falecidas. O fim último da referida lei é o de instituir honraria a
pessoas que se destacaram na comunidade, e não a coisas ou,
mesmo, atividades, por isso ajuizamos que a iniciativa
consubstanciada no projeto de lei sob comento vai de encontro à
legislação vigente.

Ademais, devemos reconhecer que a pretensão do autor da matéria
abrange rodovias que pertencem à malha viária federal e, portanto,
encontram-se fora do alcance legislativo do Estado membro. Dessa
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forma, esse é mais um motivo que nos impede de dar acolhida ao
projeto de lei em apreciação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela ilegalidade do Projeto de Lei

n°2.125/2002.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

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

2.134/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.134/2002, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Jardim Itália, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 3/5/2002, 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 e associações 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 os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos, também, que o § l°do art. lodo seu estatuto prevê que
os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não podem ser
remunerados, e o art. 27 estabelece que, no caso de extinção, seu
patrimônio, inclusive os recursos financeiros, serão doados a
entidades assistenciais devidamente registradas no Conselho
Nacional de Serviço Social.
Apenas para fazer constar o nome completo da entidade,

apresentamos emenda ao art. 1° da proposição.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.134/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.



860
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Jardim Itália, Paulo VI, Jardim América - AJAIT -,
com sede no Município de Várzea da Palma.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

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

2.135/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei ora

analisado pretende seja declarada de utilidade pública a Agência para
o Desenvolvimento Econômico e Social de Arinos, com sede nesse
município.

Publicada em 3/5/2002, 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 mencionada no relatório é pessoa jurídica, conforme

comprova a documentação juntada ao processo, e, de acordo com o
atestado da autoridade competente, funciona há mais de dois anos,
conta com diretoria idônea e não remunerada pelo exercício dos
cargos. O art. 43 de seu estatuto estabelece que, em caso de
dissolução, seus bens serão destinados a uma entidade congênere.

Apenas para fazer constar a sigla que integra o nome da entidade,
apresentamos emenda ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.135/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

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

Desenvolvimento Econômico e Social de Arinos - ADESA -, com sede
nesse município.".
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

Vilela - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.854/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Rogério Correia, objetiva
instituir o Dia Estadual da Poesia.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para
receber parecer no 10 turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela propõe valorizar a poesia, criando os meios para

sua divulgação, incentivando o interesse pela literatura e pela criação
literária. A instituição do Dia da Poesia, com a realização de
seminários, debates, concursos, campanhas e demais atividades que
possibilitem o acesso do cidadão comum à literatura é, pois, ação
meritória.

Além do mais, a instituição de um concurso literário, a ser realizado
anualmente, representa uma forma de se atingir tal finalidade.
Também louvável foi a escolha da data para a realização do Dia da
Poesia, assim como o nome atribuído ao concurso literário. Consagrar
oficialmente à poesia a data de nascimento de Carlos Drummond de
Andrade, seu representante maior em Minas, é, portanto, questão de
justiça e oportunidade sem igual para render homenagens ao grande
poeta nascido em Itabira.

Octavio Paz, escritor e poeta mexicano, distinguido com o Prêmio
Nobel de Literatura em 1990, vê, a poesia como a forma natural de
convivência entre os homens. E a volta à origem, ao estado de
comunhão do homem com a natureza, por meio da linguagem, ao
tempo do princípio, em que falar era o mesmo que criar. Interessante
é notar que, em todas as narrativas que se referem à criação do
mundo, a palavra comparece como origem de todas as coisas, como,
por exemplo, "No princípio era o Verbo ( ... ) e o Verbo se fez carne, e
habitou entre nós" (Evangelho de São João); 'Tudo era incipiente. E
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tudo se desenvolveu como formas e nomes, de tal modo que foi
possível afirmar: o que tem tal nome é tal cousa." (a sabedoria da
índia e da China).
O mundo ocidental, voltado basicamente para a produção,

considera, de forma geral, que poesia é tarefa para desocupados,
loucos ou apaixonados. No entanto, existiram e ainda existem locais
em que a poesia é parte integrante do cotidiano das pessoas, é
criação coletiva, isenta do sentido de propriedade que lhe é dado
entre nós. Nas chamadas comunidades primitivas, não só a poesia,
como também a dança e o canto eram manifestações do povo em sua
relação com o mundo e com os deuses. A linguagem era fator de
interação e de prazer para o homem, então integrado à natureza.

Estudos sobre as primeiras manifestações literárias dos diversos
povos mostram que a poesia nasce com o povo, como parte de suas
atividades diárias, afastando-se, aos poucos, em direção aos palácios
e às escolas, para retornar ao povo como manifestação de uma elite
cultural, responsável pelo saber. Por isso, o texto poético, propriedade
de alguns, torna-se inacessível à maioria das pessoas. Podemos
ilustrar com as "Chansons de Toile", na França, em que o tecer da lã
se funde ao tecer da linguagem, em único fio.

Naturalmente, tais manifestações ainda são encontradas, mas sem
estatuto de literatura. Lembramos que o povo, especialmente no
campo, canta ou cantava durante o trabalho. O camponês descreve
seu trabalho por meio de textos que revelam sua integração à terra,
seu prazer de arar, semear, colher. O boiadeiro, nas cantigas de
aboio, funde trabalho e alegria.

A poesia se integra ao quotidiano e, tal qual na linguagem infantil,
faz emergir a metáfora pura, levando o homem às suas origens, pois,
como afirma Octavio Paz, a poesia é desejo, e a imagem é a ponte
que une o homem à realidade.

Pode-se, então, concluir que a poesia está tão afastada de nós pelo
fato de lhe ter sido reservado um lugar especial, às vezes
menosprezado, às vezes engrandecido. O projeto em exame pretende
justamente corrigir essa falha, levando a poesia às pessoas que não
lidam profissionalmente com ela, fazendo com que passe a fazer parte
do mundo das pessoas comuns.

Como Drummond é o inspirador do Dia da Poesia, a ser instituído
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pela proposição, vejamos quais são as suas considerações no que
respeita à poesia. Para ele, a poesia não se presta a comunicar algo.
Ela própria é alguma coisa que se comunica. Os homens, ao
estabelecerem entendimento, tomam-na como instrumento, mas "será
sempre uma operação que tenha em si mesma a sua finalidade". Ele
lembra Valéry, para quem a prosa já é suficiente quando o objetivo for
uma comunicação de ordem pragmática.

São palavras do poeta: "Entendo que poesia é negócio de grande
responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de poeta quem
apenas verseje por dor-de-cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea
tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar
aos trabalhos cotidianos da técnica, da leitura, da contemplação e
mesmo da ação. Até os poetas se armam e um poeta desarmado é
mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e
compromissos".

No poema "Procura da poesia", contida no livro "José", Drummond
aconselha:

"Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, masnão há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
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Trouxeste a chave?"
O concurso comemorativo do centenário do nascimento do nosso

poeta maior proporcionará a oportunidade de difundir sua obra, além
de estimular o contato dos estudantes com a poesia, impulsionando-
lhes a criação artística e cultural. Ainda, será esse o momento de
resgatar, de alguma forma, a convivência com a poesia, conforme
nossas considerações.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao parágrafo único do
art. 20 da proposição, para sua melhor adequação.

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

1.85412001, no 10 turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 -	 ........................

Parágrafo único - O regulamento do concurso de que trata o "caput"
deste artigo será estabelecido pelo órgão competente.".

Saia das Comissões, 22 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.876/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapetinga o
imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/11/2001, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de parte de bem imóvel público ao patrimônio do Município
de Pirapetinga, a saber, aquela constituída de 592m 2 e localizada na
Rua da Ponte. De acordo com o parágrafo único do art. 1 0 , no imóvel
será construída uma biblioteca pública e reservado espaço destinado
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a manifestações culturais.

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e requisito
essencial para a realização do contrato de doação de bem imóvel
público, estando prevista no art. 18 da Constituição do Estado.

De acordo com o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93,
disciplinadora da matéria, a autorização legislativa para a doação de
bem público entre entes estatais está condicionada à existência de
interesse público devidamente justificado, à avaliação prévia, além da
certeza de estar o bem sem destinação ou ocioso; neste caso, se não
estiver, pesa sobre ele um dos atributos do regime jurídico dos bens
públicos, ou seja, a inalienabilidade.

Ressalte-se que a outra parte do imóvel abriga cadeia pública e não
é passível de alienação, mas nem por isso vemos motivo para que a
inalienabilidade afete a área ociosa, objeto da proposta ora em
análise. Portanto, julgamos não assistir razão à Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração, a que está afeto o imóvel,
quando se manifesta, em nota técnica, contrária à sua doação, sob o
argumento de que o órgão "necessita do imóvel para construção de
cadeia pública".

Dessa forma, ajuíza-se que as exigências legais estão plenamente
atendidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.876/2001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

Vilela - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.886/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
institui o Programa Estadual de Apoio à Escola Família Agrícola do
Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer para o 1 0 turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise pretende firmar, por via legal, uma parceria

entre a Secretaria de Estado da Educação e as Escolas Famílias
Agrícolas - EFAs - sediadas em Minas Gerais que sejam geridas por
associação autônoma e adotem o método da pedagogia de
alternância, entre outros requisitos.

No exercício de 2000, foi celebrado um convênio entre a Secretaria
de Estado da Educação e a Associação Mineira das Escolas Famílias
Agrícolas - AMEFA -' visando ao repasse de recursos para dez
escolas mantidas pela comunidade local em diversas regiões do
Estado. A proposição ora analisada tem o escopo de estabelecer uma
relação mais perene entre as EFAs e o Estado, regulamentando as
formas de apoio oferecidas e as condições a serem preenchidas para
a realização de convênios de repasse de recursos financeiros, indo ao
encontro, dessa forma, do manifesto interesse do Estado pelo projeto
de educação e formação no meio rural desenvolvido nas Escolas
Famílias Agrícolas mineiras.

Há doze Escolas Famílias Agrícolas em Minas Gerais e mais de cem
em todo o País. A experiência inspira-se em um sistema educativo
europeu que tem como princípios básicos a forma associativa de
administração das escolas, que conta com a participação de pais,
alunos, entidades e outros interessados; a pedagogia de alternância,
em que o aluno alterna períodos de aprendizagem na família, no meio
social e na escola, estreitamente interligados por meio de
instrumentos pedagógicos específicos; a formação integral da pessoa,
levando-se em conta as dimensões afetiva, intelectual, profissional,
religiosa, comunitária, econômica e social.

Em audiência pública realizada nesta Casa, com ampla participação
dos setores interessados - escolas e parceiros -, em especial dos
representantes das EFAs, da União Nacional das Escolas Famílias
Agrícolas do Brasil - UNEFAB -, da Associação Mineira das Escolas
Famílias Agrícolas - AMEFA - e do Secretário de Estado da Educação,
Sr. Murílio Hingel, foi reafirmada a importância de se manterem as
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EFAs como fator contributivo para o alcance do desenvolvimento
local auto-sustentado; para tanto, é necessário que o Estado assuma
o compromisso de apoiar as Escolas Famílias Agrícolas de Minas
Gerais por meio do repasse anual de recursos.

A Comissão de Constituição e Justiça realizou, em análise
preliminar, importantes adequações jurídicas no texto da proposição
por meio do Substitutivo n° 1, motivo pelo qual ele deve prosperar. No
entanto, consideramos, nesta análise do mérito, que o referido
substitutivo deve ser aprimorado nos seguintes pontos:

a) A administração de uma Escola Família Agrícola pela comunidade
local é um princípio basilar de sua filosofia e, portanto, fundamental
para o sucesso das metas propostas pelo modelo pedagógico. Assim,
a participação do poder público na construção e no desenvolvimento
dessa espécie de sistema deve-se dar predominantemente na
qualidade de parceiro, e não de gerenciador direto da escola. Os
participantes da audiência pública endossaram tal afirmação,
especialmente o Secretário de Estado da Educação, que reforçou a
necessidade de que as EFAs sejam administradas pelas famílias e
comunidades e de que o projeto de lei tenha por objeto apenas o
apoio às escolas geridas por associações autônomas. Além disso,
lembrou oportunamente que as escolas mantidas pelo poder público
estadual e municipal já contam com recursos orçamentários próprios,
por força de dispositivo constitucional. Dessa forma, é conveniente
que o disposto no inciso II do art. 20 do Substitutivo n° 1 seja aplicado
apenas às EFA5 geridas por organizações autônomas.

b) No art. 50, 1, é necessário que se suprimam do texto as entidades
vinculadas à Secretaria de Estado da Educação como possíveis
transferidoras de recursos, pois elas se destinam a atender clientelas
específicas e diversas daquelas que o programa a ser criado pelo
projeto de lei em comento visa a apoiar.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos 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 as Emendas n

o
s 1 e 2, a seguir

apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso II do art. 20 a seguinte redação:
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"Art. 20 -.
II - seja gerenciado por uma associação autônoma, composta de

pais, pessoas e entidades comprometidas com o desenvolvimento da
agricultura familiar;".

EMENDA N°2
Suprima-se no inciso 1 do art. 5 0 a expressão "ou das entidades a ela

vinculadas".
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.936/2002

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
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 das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - MICROGERAIS.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria. Vem, agora,
a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A presente proposição busca criar meios de proteção da economia

de Minas, estabelecendo uma série de medidas necessárias à
consolidação das microempresas e das pequenas empresas no
Estado. Tais medidas vêm ao encontro dos anseios de toda a classe
empresarial que compõe esse importante segmento da economia
mineira, e ao que preceituam as Constituições Federal e Estadual,
que estabelecem tratamento diferenciado para essas empresas.

Entre as ações propostas, destaca-se a ampliação da faixa de
enquadramento das microempresas, de R$98.000,00 para
R$120.000,00 no seu faturamento anual; e das pequenas empresas,
de R$120.000,00 para R$1.307.000,00.

Outra alteração relevante é a que aumenta os incentivos para 45%
do valor devido de ICMS a pagar, a título de investimento tecnológico,
com a compra de maquinários e equipamentos necessários ao
desenvolvimento de sua atividade, o que possibilitará às empresas
sediadas no Estado manterem-se competitivas no mercado.
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E também providencial a ampliação do prazo para 60 dias, para o

pagamento do diferencial da aliquota nas aquisições de mercadorias
feitas fora do Estado, de forma que o empresário possa dispor de um
tempo maior para comercializar seu produto. A pessoa física que
promova operações de circulação de mercadorias também poderá se
beneficiar com a redução ou até mesmo eliminação de suas
obrigações tributárias, desde que tenha auferido uma receita bruta
anual igual ou inferior a R$115.000,00.

O novo Micro Geraes contribuirá, ainda, para aumentar o volume de
investimentos no Estado, com a conseqüente geração de mais
empregos, pois criará condições para o desenvolvimento das
atividades empresariais em base sólidas, o que servirá como um
importante instrumento de atração de novas empresas para Minas.
Essa política de redução da carga tributária beneficiará a todos, com
reflexos positivos para a receita do Estado e dos municípios, pois
muitas empresas sairão da informalidade procurando os benefícios
previstos neste projeto.

A nosso ver, a política de parceria entre o poder público e as
empresas é o caminho mais curto para a superação de obstáculos ao
desenvolvimento econômico de Minas.

E importante destacar que a presente proposição buscou eliminar
todo e qualquer fator de comprometimento do cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, prevendo a criação de fonte de receita para
compensar os incentivos fiscais previstos, preservando o equilíbrio
fiscal do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.936/2002 no P turno, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha, relator - Ambrósio Pinto.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.950/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Eduardo

Brandão, visa a garantir a todo cidadão o direito a informações
relativas à merenda escolar.

Devidamente publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão
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de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou.

Vem agora o projetc a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob exame objetiva permitir que todo cidadão possa

ter acesso a informações relativas à merenda escolar.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, conhecido

como Merenda Escolar, foi criado em 1954, tendo-se sustentado até a
década de 70 basicamente com produtos doados pelo Fundo das
Nações Unidas para Crianças e Adolescentes - UNICEF.

De 1970 a 1993, destinados recursos orçamentários ao programa,
sua gestão foi totalmente centralizada pelo Governo Federal: os
alimentos eram comprados pela União, armazenados e depois
distribuídos aos Estados, que os repassava aos municípios.

A Constituição de 1988 mudou o caráter do programa, que passou a
ser obrigatório, como direito de todos os alunos da educação infantil e
do ensino fundamental. Assim, o critério de inclusão do estudante
passou a ser não de carência, mas de matrícula.

Em 1994, houve a municipalização do programa. Em Minas Gerais,
somente a partir de 1996 iniciou-se a "escolarização da merenda", ou
seja, o repasse dos recursos diretamente às Caixas Escolares das
Escolas Estaduais.
A escolarização da merenda trouxe imensas vantagens:

possibilidade de atenção aos hábitos alimentares locais; fim das
perdas com armazenamento inadequado e transporte; redução de
gastos com frete e armazéns; desenvolvimento da capacidade gestora
e fiscalizadora do colegiado e da comunidade escolar.

Como um programa universal, os recursos do PNAE são garantidos
no Orçamento Geral da União, com base em valores "per capita"
previamente definidos (R$0,06 por aluno por dia letivo para o pré-
escolar e R$0,13 por aluno por dia para o ensino fundamental).

Ressalte-se que os recursos federais destinam-se exclusivamente à
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda. Os outros gastos
(salários, treinamento, gás, equipamento de cantina, depósito,
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material de limpeza, etc.) ficam, respectivamente, a cargo do
Estado ou do município.
O repasse dos recursos é feito pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE -, mensalmente, às entidades
gestoras - Prefeituras Municipais e Secretarias Estaduais de
Educação - para que atendam às suas respectivas redes de ensino.
Em Minas, a Secretaria de Estado da Educação faz o repasse dos
recursos às escolas por meio de convênios com as Caixas Escolares,
com a assinatura de termo de compromisso - aprovado pelo Tribunal
de, Contas do Estado.

E flagrante a importância do programa de alimentação escolar não
apenas para melhorar a capacidade das crianças e dos adolescentes
no processo ensino-aprendizagem, para a formação de hábitos
alimentares saudáveis, mas também como forma de evitar a evasão
escolar. Sabe-se, inclusive, que, em algumas regiões, a merenda
escolar é a única refeição do dia de muitos meninos e meninas. Por
isso, o cardápio da alimentação escolar deve ser programado de
modo a garantir, pelo menos, 15% das necessidades diárias de
calorias e proteínas aos alunos (350 quilocalorias e 9 gramas de
proteínas por refeição).

A fiscalização da aplicação dos recursos do PNAE fica a cargo do
próprio FNDE, do Tribunal de Contas da União e dos Estados e dos
Conselhos de Alimentação Escolar.

Uma vez que se trata de recursos federais, o FNDE e o TCU, por
amostragem ou mediante solicitação, efetuam auditorias sobre a
aplicação de recursos, a cada exercício financeiro.

Quanto à prestação de contas dos recursos do PNAE, devem ser
atendidos os seguintes procedimentos:

a) as entidades executoras - Secretaria de Estado da Educação e
Prefeituras Municipais - fazem a prestação de contas ao Conselho de
Alimentação Escolar, até 15 de janeiro do exercício seguinte ao da
execução dos recursos;

b) o Conselho de Alimentação Escolar - órgão colegiado instituído
no âmbito do Estado e dos municípios, composto de representantes
dos Poderes Executivo e Legislativo, dos professores, dos pais dos
alunos e de outros segmentos da sociedade local - após a análise da
documentação, emite seu parecer sobre o uso do dinheiro da
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merenda escolar e encaminha ao FNDE o Demonstrativo Sintético
Anual da Execução Físico-Financeira até o dia 28 de fevereiro do
exercício seguinte ao da execução dos recursos.

Se a prestação de contas, devidamente aprovada, não for enviada
ao FNDE, fica suspensa a continuidade de transferências de recursos
do programa.

No caso específico de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que
presta contas ao CAE dos recursos oriundos do FNDE e transferidos
às escolas, a Secretaria de Estado da Educação exige das Caixas
Escolares rigorosa prestação de contas de todos os recursos
transferidos aos estabelecimentos de ensino - acompanhada de
parecer do colegiado escolar.

Conforme o Decreto Estadual n° 41.271, de 2000, o colegiado da
escola é o órgão representativo da comunidade escolar, tendo
funções de caráter deliberativo e consultivo nos assuntos referentes à
gestão pedagógica, administrativa e financeira. Para uma atuação
eficiente do colegiado, torna-se imprescindível a divulgação, para toda
a comunidade escolar, de informações sobre os recursos recebidos
pela escola, bem como sobre sua utilização, sendo que, no caso da
merenda, devem ainda ser divulgados dados quanto aos produtos
utilizados.

Como se verifica, o colegíado escolar tem uma importância
fundamental no processo de fiscalização da aplicação dos recursos
públicos. O controle social da aplicação de recursos públicos vem-se
consolidando - especialmente no que concerne aos recursos
destinados à educação - como uma forma eficaz de fiscalização, uma
vez que é efetivada pela própria comunidade. Por isso, desde que
tenha acesso a dados concretos, verificando indícios de
irregularidade, qualquer membro da comunidade escolar pode
questionar o colegiado da escola - ao qual compete, de acordo com a
Resolução SEE/147/2000, acompanhar e aprovar a aplicação dos
recursos orçamentários e financeiros da escola.

A comunidade pode ainda fazer gestões junto à Superintendência
Regional de Ensino, à própria Secretaria de Estado da Educação, ao
Conselho de Alimentação Escolar, ao FNDE, aos Tribunais de Contas
do Estado e da União e até acionar o Ministério Público.

A partir desses arrazoados, constata-se a relevância de um
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processo transparente quanto à aplicação dos recursos recebidos
na escola, para que a comunidade possa exercer o citado controle
social. Dessa forma, demonstrada a importância do projeto, cumpre
destacar que a Comissão de Constituição e Justiça, em lúcido
parecer, apresentou o Substitutivo n° 1, que aperfeiçoa a proposição,
no sentido de dar relevância àquelas informações que realmente
podem nortear a comunidade escolar para o controle dos gastos dos
recursos da merenda e da qualidade da alimentação oferecida aos
alunos.

Diante disso, somos favoráveis ao projeto na formado Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No
entanto, consideramos que deve ser dada ampla publicidade também
à prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Educação,
quanto aos recursos referentes ao PNAE. Para tanto, apresentamos a
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.950/2002.

Em que pese à questão da iniciativa, cremos que o Poder Executivo
não negará sanção ao dispositivo proposto, tendo em vista que ele
atende ao princípio constitucional da publicidade e permite ao
Governo do Estado demonstrar, a cada ano, com clareza, a aplicação
dos recursos do programa de alimentação escolar - um dos
programas de maior alcance social efetivados no país.

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

1.950/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se o seguinte § 2 0 ao art. 1° do substitutivo, passando o

parágrafo único a § 1°:
"Art. 1°- .......................................................
§ 1°- .............................................................
§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação fará publicar,

anualmente, no mês de março do exercício seguinte ao da execução
dos recursos, no órgão oficial do Estado, o Demonstrativo Sintético da
Execução Físico-Financeira dos recursos federais transferidos à conta
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - e o
respectivo parecer do Conselho de Alimentação Escolar.".

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
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Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José

Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.951/2002

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela dispõe
sobre a criação do 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°5 1 a 3, que apresentou.

Vem, agora, a esta Comissão de Saúde para receber parecer
quanto ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o
art. 102, XI, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob análise pretende criar o Programa Estadual de Saúde

Vocal do Professor da Rede Estadual de Ensino.
O objetivo do projeto é prevenir problemas de disfonia em

professores da rede estadual de ensino. Inclui a matéria a assistência
preventiva, pela rede pública de saúde, que oferecerá curso teórico-
prático anual, com a finalidade de orientar esses profissionais sobre o
uso adequado da voz. Com o acesso ao tratamento e com a
orientação de fonoaudiólogos, os professores poderão evitar
problemas decorrentes do uso excessivo da voz, que acabam por
comprometer a qualidade das aulas e, em casos extremos, chegam a
impedi-los de continuar exercendo a profissão.

O caráter preventivo da matéria atende ao estabelecido no art. 198
da Constituição Federal, que determina prioridade para as atividades
preventivas, o que lhe confere ainda maior relevância.

A idéia de um enfoque preventivo é fundamental, já que a voz é o
principal instrumento de trabalho do professor. A produção da voz
ocorre a partir da vibração das pregas vocais. Os tecidos que formam
tais pregas são muito delicados e, se forem usados de forma
incorreta, podem facilitar o surgimento de alterações. O aparecimento
de uma rouquidão pode ser algo simples e passageiro, mas pode ser
sintoma de alterações na laringe. E preciso, portanto, investigar o
tempo de tal rouquidão para que se faça um diagnóstico. A
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reeducação vocal - ainda que consista em orientações básicas
sobre o uso da voz - é vital para o professor, que, no mais das vezes,
desconhece a forma de se cuidar e acaba por desenvolver sérios
problemas, como o tão freqüente "calo" nas cordas vocais. Para um
profissional que tem a voz como ferramenta de trabalho, o
aprendizado de técnicas que contribuam para o bom funcionamento
do aparato vocal - a postura corporal, a respiração, a articulação, a
ressonância e a projeção vocal - certamente trará benefícios e
resultará em melhoria na qualidade dos serviços que presta. Além
disso, o Estado poderá evitar despesas com aposentadorias por
invalidez ou com a manutenção de professores em desvio de função
por serem portadores de problemas de natureza vocal.

As disposições contidas na proposição sob análise atendem ao
preceito constitucional de forma específica, visando proteger a saúde
vocal dos professores.

Entendemos ainda que a iniciativa será mais adequada, de acordo
com as normas legais, se for apresentada com as emendas propostas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

1.95112002 no V turno, com as Emendas nos  a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga, relator - Cabo Morais.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.98112002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo o Projeto de Lei n°

1.981/2002, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Tocantins.

Publicado no "Diário do Legislativo", de 28/2/2002, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para exame preliminar quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, consoante
estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Tocantins, para que seja
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implantado no local um posto de apoio ao Programa Saúde da
Família e vem prover a necessária autorização legislativa para que o
Poder Executivo possa alienar bem imóvel, segundo determinação
contida no art. 18 da Carta mineira, no art. 17 da Lei Federal n°8.666,
de 21/7/93, e no art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87. Esses
dispositivos, de naturezas constitucional e administrativa, estabelecem
ainda as condições para que o parlamento possa expedir lei que
confira a autorização para celebrar-se o negócio a ser realizado.

Uma dessas condições exige verificar se tal negócio atende ao
interesse público. No caso em apreciação, é inquestionável o bem-
estar a ser promovido pela transferência de titularidade do imóvel e
pela edificação no local de um posto que dará apoio ao Programa
Saúde da Família.

Outro aspecto a ser necessariamente observado para se conferir a
autorização é que o bem não pode estar afeto ao serviço público, pois,
se estiver, ele passa a ter a característica da inalienabilidade,
decorrente do regime jurídico que conforma os bens públicos, e da
permissão legal de vinculá-los a destino certo e determinado (art. 24
do Código Civil). Nesse sentido, apontamos que integra os autos do
processo cópia do Of/SEGOV/n° 126/2002, encaminhada a esta Casa
pelo Secretário de Estado de Governo e de Assuntos Municipais,
acompanhada por nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração, na qual se fizeram constar,
além dos dados essenciais atinentes ao próprio público, a
manifestação favorável desse órgão pelo fato de a Secretaria de
Estado da Educação, "à qual o imóvel encontra-se vinculado, não
possuir projetos para sua utilização".

O contrato de doação a ser celebrado após a sanção da lei deverá
ser formalizado por escritura pública, na qual estará gravada a
destinação do bem, e o ente assim vinculado tem de empregá-lo
necessariamente na realização do fim proposto no caso, implantação
do posto de apoio ao Programa Saúde da Família, que, deixando de
existir ou não se justificando mantê-lo naquele local, deverá ele
retornar ao patrimônio da entidade doadora, e sua retomada, no caso,
é obrigatória, dado o principio da indisponibilidade dos bens públicos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.981/2002 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.014/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Kemil Kumaira, tem como
objetivo alterar os prazos para recolhimento do ICMS em municípios
em que foi decretado o estado de calamidade pública e dar outras
providências.

Publicada em 9/3/2002 no "Diário do Legislativo", foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a instituir uma moratória por prazo

determinado para o recolhimento do ICMS nas áreas atingidas por
fortes chuvas, em cujos municípios foi decretado o estado de
calamidade pública no último trimestre de 2001 e no primeiro trimestre
do ano em curso.

A medida proposta, que prevê a suspensão do recolhimento do
tributo pelo prazo de seis meses e, ao final, um parcelamento para os
débitos pendentes, procura amenizar a crítica situação vivida pelos
contribuintes locais, vítimas das fortes chuvas que assolaram algumas
regiões do Estado.

Entretanto, em vista do texto constitucional vigente e da legislação
extravagante, não há como acolher a proposta constante no projeto
em análise. A Constituição Federal de 1988 instituiu a isonomia entre
contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica. Tal
princípio, se acolhida a proposição, será violado.

De igual modo, por força do § 80 do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da mesma Carta Política, compete ao
Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -, nos termos da lei
complementar federal de 7/1/75, estabelecer os critérios para
concessão de qualquer modalidade de beneficio fiscal. A moratória é
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uma delas.

Também o art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), impede a concessão de benefício
desacompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e
que desatenda ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. O
mesmo dispositivo exige, ainda, para a concessão do benefício, o
atendimento de pelo menos uma das seguintes condições:

"Art. 14- ..................................................
- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada

na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no 'caput', por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição".

O projeto em exame não atende a nenhum desses requisitos. Assim
sendo, diante desses intransponíveis óbices, não há como prosperar a
proposição em epígrafe.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°2.014/2002.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.022/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 286/2002, o Projeto de Lei n° 2.022/2002
altera os incisos 1 e II e o parágrafo único da Lei n° 13268, 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 lrapé e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/3/2002, a proposição
recebeu, em exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça,
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parecer pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar os incisos 1 e II e o

parágrafo único da Lei n° 13.268, de 21/7/99, que autoriza a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COFASA-MG - a
participar de consórcio para a construção da Hidrelétrica de lrapé e dá
outras providências. A proposição, se fosse aprovada em sua forma
original, tornaria tal autorização, específica para o que menciona,
genérica para a participação do órgão em quaisquer sociedades e
consórcios.

A COPASA-MG é uma sociedade de economia mista, integrante da
administração pública indireta do Estado, cujo objetivo é a prestação
de serviço público de saneamento básico, mediante a celebração de
ajustes com os municípios. Com o advento da Lei n° 13.663, de
18/7/2000, os objetivos sociais da paraestatal, até então restritos à
prestação de serviço público de fornecimento de água potável e
esgoto sanitário, foram ampliados, de forma que a empresa ficou
autorizada a atuar em outras áreas relacionadas ao saneamento
básico, bem como a exercer atividades de elaboração de projetos e
prestação de serviços de consultoria.

A Constituição da República estabelece, nos incisos XIX e XX do art.
37, que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição
de empresa pública e sociedade de economia mista e a criação de
subsidiárias das entidades mencionadas, assim como a sua
participação em empresa privada depende de autorização legislativa,
em cada caso. A regra é a mesma para o Estado de Minas Gerais, já
que a Carta Estadual, no inciso III do § 40 do art. 14, estabelece ser
necessária a prévia autorização legislativa para a criação de
subsidiária de empresa privada e sociedade de economia mista e para
sua participação em empresa privada.

Com base no exposto, acolhemos a idéia da modificação do projeto
original, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, no
tocante à necessidade de a autorização legislativa ser específica para
a participação da COPASA-MG em cada uma das empresas privadas
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constituídas para a exploração da atividade econômica. Acolhe-se
também a tese que comprova não ser necessária a autorização
legislativa para que a empresa pública e a sociedade de economia
mista participem de consórcios.

No entanto, entendemos ser necessária a ampliação da
autorização a ser concedida à paraestatal, incluindo também a
possibilidade de que a COPASA-MG explore a atividade de geração
de energia elétrica por meio dos empreendimentos que especifica,
motivo pelo qual apresentamos o Substitutivo n° 2, acolhendo as
modificações apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça
no Substitutivo n° 1.

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

2.022/2002 na forma do Substitutivo n°2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°2

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
mino ritariamente, 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° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade, relator - Bilac Pinto

- Sargento Rodrigues - Cristiano Canôdo - Hely Tarqüínio (voto
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contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.029/2002

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 2.029/2002
altera a Lei n° 13.771, de 11/9/2000, que dispõe sobre a
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
no Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Cumpre-
nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto em epígrafe.

Fundamentação
O projeto de lei em comento visa a dar nova redação ao "caput" dos

arts. 22 e 25 e a revogar os incisos 1 a III do art. 25 da Lei n° 13.771,
de 11/9/2000, para aprimorar o texto legal, adequando-o à realidade
operacional e às atribuições dos órgãos seccionais de apoio da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. Pretende, ainda, acrescentar à lei o art. 34-A, sobre a
competência do Executivo para regulamentá-la.

Na realidade, a iniciativa do Deputado Fábio Avelar faz-se
necessária, pois o legislador incorreu em impropriedade ao atribuir ao
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH - a fiscalização do
cumprimento do disposto na Lei n° 13.771 e ao tornar imperativa a
adoção de critérios objetivos para aplicação das penalidades às
infrações relacionadas no art. 24, idênticos aos da Lei n° 13.199, de
1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, entre
os quais se incluem, naturalmente, as águas subterrâneas.

Por outro lado, o Deputado Anderson Adauto apresentou a esta
Comissão emenda ao projeto de lei em análise, proibindo a captação
e a exploração de águas subterrâneas nas imediações e no interior
dos perímetros delimitadores das estâncias hidrominerais de Minas
Gerais, quando destinadas a uso em processos de dessalinização ou
de salinização e posterior envasamento para comercialização.

O Estado de Minas Gerais possui um valioso patrimônio
socioeconômico e cultural em suas estâncias hidrominerais, cujas
águas têm excepcionais qualidades físico-químicas e
medicamentosas, reconhecidas mundialmente. Essas nascentes,
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especialmente as do Circuito das Águas, são conhecidas desde o
início do século XVIII, e, em torno delas, nasceram e se
desenvolveram núcleos urbanos como São Lourenço, Caxambu,
Cambuquira, Lambari, Poços de Caldas e Pocinhos do Rio Verde, em
Caldas, entre outros. E exatamente na primeira das cidades citadas,
São Lourenço, que vem ocorrendo o engarrafamento de uma água,
colhida em poço tubular perfurado junto do Parque das Aguas, que é
desmineralizada com a retirada do excesso de ferro, para,
posteriormente, receber outros componentes químicos e ser
comercializada como "água mineralizada".

Esse procedimento, ainda que tivesse amparo legal, é questionável
e contribui para deturpar o nome da estância hidromineral de São
Lourenço e a fama de suas águas minerais naturais. Por isso,
incorporamos a emenda do Deputado Anderson Adauto na forma da
Emenda n° 1, em nosso parecer.

Também estamos apresentando a Emenda n° 2, que, a nosso ver,
dota o Estado de uma poderosa ferramenta para disciplinar a
perfuração de poços tubulares em Minas Gerais e para criar um
cadastro de empresas de perfuração dessas captações, o que
facilitará sobremaneira a fiscalização do uso das águas subterrâneas.

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

2.029/2002, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerando-se os demais:
"Art. 50 - O art. 20 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000,

passa a vigorar acrescido dos seguintes § 40, 5 0 e 60:
'Art. 20 - ..................................................
§ 40 - Ficam proibidas a outorga do direito de uso e a concessão de

licenças ambientais para fins de captação de águas subterrâneas por
poços tubulares ou por qualquer outro meio, inclusive das nascentes
naturais, em um raio de trinta quilômetros do perímetro das estâncias
hidrominerais de Minas Gerais, para a produção de águas a serem
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, exceto
quando destinadas ao abastecimento público.

§ 50 - As empresas que se utilizam dos processos referidos no
parágrafo anterior terão prazo de até cento e oitenta dias, contado da
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data de publicação desta lei, para apresentarem estudo técnico,
elaborado por instituto de pesquisa vinculado às universidades
públicas ou ao Estado, o qual comprove que as captações que
utilizam ou pretendem utilizar não interferem nos mananciais que
abastecem as estâncias hidrominerais.

§ 60 - O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica
o cancelamento de licenças ambientais e de outorga do direito de uso
das águas, devendo o órgão competente notificar o empreendedor
para que cesse a atividade de captação no prazo de noventa dias
contado da notificação.'.".

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte art. 60, renumerando-se os demais:
"Art. 60 - O art. 19 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000,

passa a vigorar acrescido dos seguintes § 4 0 e 5°:
'Art. 19- .................................................
§ 4° - O empreendedor comunicará ao IGAM, com antecedência

mínima de trinta dias do seu início, a execução de obras destinadas à
pesquisa ou ao aproveitamento de águas subterrâneas.

§ 5° - O IGAM disporá do prazo de quinze dias, contados da data de
recebimento da comunicação a que se refere o § 4 0 , para denegar
autorização à obra, caso haja risco para o aqüífero ou para captações
vizinhas.'.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Fábio Avelar, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.061/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n°
2.061/2002 dispõe sobre os critérios para a concessão dos serviços
de lanches e bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá
outras providências.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 4/4/2002, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Esportes, Ciência e Tecnologia. Vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 2.061/2002, que dispõe sobre os critérios para a

concessão dos serviços de lanches e bebidas nas unidades
educacionais e de ensino de Minas Gerais, inspira-se na Lei n°
12.061 de 18/12/2001, do Estado de Santa Catarina.

Desde já, esclareça-se que a alimentação das crianças e dos
adolescentes nas escolas públicas ocorre de duas formas que se
completam: o Estado fornece merenda pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE -, mas os estudantes podem completar a
alimentação nas cantinas e lanchonetes que funcionam no interior das
escolas. Estas cantinas podem ser terceirizadas ou administradas
pela própria escola. Raras são as vezes que a criança leva a merenda
de casa, é mais freqüente o inverso.

Não se vislumbra óbice quanto à constitucional idade do projeto em
tela. Sob o enfoque da juridicidade e da legalidade, é preciso
inicialmente apurar a legislação que dispõe sobre matéria afim.

A política de merenda escolar é regulamentada pela Medida
Provisória n°2.178-36, de 24/8/2001, que dispõe sobre o repasse de
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação. Essa
medida provisória condiciona o repasse de recursos para a merenda
escolar aos Estados e municípios à formação e ao funcionamento do
Conselho de Alimentação Escolar, instituído, em Minas Gerais, pelo
Decreto n° 38.806, de 1997. Ao Conselho, compete zelar pela
qualidade dos alimentos e acompanhar a aplicação e a prestação de
contas dos recursos.

A Lei n° 11.859, de 21/8/95, dispõe sobre o Programa de
Alimentação Escolar na rede pública estadual. Deve-se mencionar,
ainda, que a Lei n° 12.171, de 1996, proíbe a venda de bebidas no
interior da escola.

Versando sobre matéria afim ao projeto em tela, tramita nesta Casa
o Projeto de Lei n° 1.950/2002, que dispõe sobre o direito do cidadão
às informações sobre a merenda escolar.

E preciso oportunamente verificar a conveniência de integrar a
proposição em tela à legislação mencionada ou uni-Ia ao referido
projeto, o que deverá ser feito junto com a apreciação do mérito da
proposta.

rÀl
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O projeto pode ser decomposto em quatro elementos: a) a

exigência da qualidade nutricional; b) restrição à comercialização de
determinados produtos; c) vigilância sanitária; d) divulgação de
informações sobre alimentos.

Sob o enfoque da juridicidade, não nos parece adequada a fixação
em lei de um rol de produtos alimentícios que não devem ser
comercializados, notadamente, se o problema em relação a estes é o
excesso, e não propriamente o consumo. A ingestão moderada de
doces e o uso de gomas de mascar não são recriminados pelos
médicos, que recriminam, isto sim, o excesso. Ademais, a
comercialização de balas e pirulitos dietéticos não atenderia à
finalidade da lei?

Não resta dúvida de que o autor trouxe importante matéria a ser
debatida nesta Casa. Não obstante, em face de tais considerações,
parece-nos mais adequado transferir ao órgão competente - a
Secretaria de Estado da Educação, auxiliada pelo Conselho de
Alimentação Escolar, que dispõe de assessoria de nutricionistas - a
atribuição de estabelecer o que não pode ser comercializado no
interior das escolas. Ressalte-se que não estamos invadindo a
iniciativa do Governador do Estado ao remeter esta competência ao
referido órgão, pois este já poderia fixar tais normas segundo sua
competência genérica de organização das unidades escolares. O
projeto visa apenas a garantir que aquela Secretaria não deixe de
disciplinar a matéria.

Ao exigir qualidade higiênico-sanitária dos estabelecimentos que
comercializam produtos alimentícios no interior das escolas, o projeto
está em consonância com o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, Lei n° 13.317, de 1999, notadamente, com o disposto em seu
Capítulo VIII, intitulado "Da Vigilância Sanitária". Saliente-se que o art.
77 desta lei estabelece que "as ações de vigilância sanitária serão
exercidas por autoridade sanitária estadual ou municipal, que terá livre
acesso aos estabelecimentos e aos ambientes sujeitos ao controle
sanitário".

Embora seja oportuna a exigência da divulgação de informações
nutricionais sobre os produtos comercializados, não atende à técnica
legislativa a definição em lei do tamanho do quadro de aviso a ser
afixado nas proximidades das cantinas.
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Considerando o disposto, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.061/2002.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais
para a venda de produtos alimentícios nas escolas do sistema
estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O estabelecimento que comercializa produtos alimentícios

nas escolas públicas do sistema estadual de ensino atenderá às
exigências que visam à segurança alimentar e nutricional, de acordo
com as normas fixadas em regulamento.

Parágrafo único - O regulamento a que se refere o "caput" deste
artigo estabelecerá os produtos cuja comercialização é vedada e
aqueles cuja oferta é obrigatória.

Art. 20 - O estabelecimento divulgará informações sobre o valor
nutricional dos produtos que comercializa em local de fácil
visualização.

Art. 30 - O estabelecimento só poderá funcionar com o alvará
sanitário expedido por autoridade competente.

Art. 40 - Compete ao Diretor da escola estadual a fiscalização do
cumprimento do disposto no art. 10 desta lei.

Parágrafo único - Incorre em falta grave o Diretor de escola estadual
que autorizar o funcionamento de estabelecimento comercial para a
venda de alimentos sem o alvará sanitário.

Art. 50 - A Secretaria de Estado da Educação regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, ouvido o Conselho de Alimentação Escolar.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.090/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves,
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tem como objetivo autorizar o Poder Executiva a isentar a carga
tributária do ICMS nas operações internas de venda de computador e
periféricos aos portadores de necessidades especiais e dar outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/4/2002, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos da juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 103, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva isentar do pagamento do ICMS as

operações internas relativas à aquisição de computadores e
periféricos por portadores de necessidades especiais, alterando-se,
por conseguinte, o art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que disciplina
a cobrança desse tributo no âmbito do Estado.

O projeto em estudo procura facilitar o acesso à informática aos
portadores de necessidades especiais que menciona e, por
conseqüência, a uma melhor qualidade de vida, proporcionada,
inequivocamente, por esses meios eletrônicos.

O tratamento tributário privilegiado aos deficientes físicos já foi
adotado, em outra oportunidade, pelo Estado, a teor do que dispõe a
Lei n° 9.944, de 20/9/89. O art. 40 da referida norma cuidou de isentar
do ICMS a saída de veículo automotor adaptado para os deficientes
físicos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, estabelece
condições para a concessão de benefício de natureza tributária da
qual decorre renúncia de receita para o ente federado. No caso em
exame, como forma de atender as exigências da referida norma, por
meio da emenda que ora apresentamos na conclusão do nosso
parecer, estamos indicando a correspondente fonte de receita capaz
de suprir as perdas que serão causadas em razão do benefício
concedido.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.090/2002, com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
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"Art. .... - 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.".
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano

Batista - Sávio Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.098/2002

Comissão de Constituição e Justiça
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 de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 13/4/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas. Vem a matéria a esta Comissão para
receber parecer sobre a juridicidade, constitucional idade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a 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 matéria pertence ao campo de competência legislativa do Estado
e não se inclui entre as de competência privativa do Governador ou de
qualquer outro Poder. Compete privativamente ao Chefe do Executivo
Estadual conferir condecoração e distinção honorificas, nos termos do
inciso XVII, art. 90 da Constituição do Estado, contudo não lhe é
privativo instituí-Ias.

Parece-nos inadequada a adoção da palavra "selo", que é utilizada
comumente para certificar que determinado produto ou serviço atende
ao padrão de qualidade, jamais como prêmio ou reconhecimento pela
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atuação destacada de uma pessoa ou entidade. Encontra-se
consagrada na legislação estadual "a palavra medalha", a qual é
conferida a pessoas ou entidades em reconhecimento à sua atuação.

Indaga-se, à luz do princípio da igualdade, se é justificável instituir-
se um título honorifico dirigido apenas aos veículos de comunicação
identificados como educativos e comunitários, como estabelecido na
redação do art. l, e não a todos os veículos de comunicação. Com
base no referido princípio e considerando a justificação que
acompanha a proposição, na qual se ressalta o papel da mídia na
formação da opinião pública, propomos seja alterada a redação do
mencionado dispositivo para retirar a restrição de que somente os
veículos de comunicação comunitários e educativos possam ser
contemplados com o título que se pretende instituir.

Os incisos do art. 10 referem-se a dois diplomas legais: o primeiro
infraconstitucional e o segundo pertencente ao direito internacional. Já
o inciso III se refere a um direito difuso, qual seja a defesa do meio
ambiente. Deve-se atentar para o fato de que se pode defender os
direitos humanos sem se fazer menção expressa à Declaração
Universal dos Direitos do Homem, afirmando-se o mesmo em relação
ao Estatuto da Criança e do Adolescente

Em virtude do paralelismo das formas, regra que informa a técnica
legislativa, propomos que não se mencionem os diplomas legais, mas
o que eles pretendem defender, a saber, os direitos da criança e do
adolescente e os direitos humanos.

Como se trata de um ato de reconhecimento pela defesa de causas
políticas e sociais importantes e não de um atestado de qualidade de
determinado produto ou serviço, não nos parece adequado fixar prazo
de validade.

Ressalte-se, ainda, que é desnecessário mencionar na lei a
possibilidade de o veículo de comunicação poder divulgar o mérito
amplamente, porque, de acordo com o princípio da legalidade, o
cidadão ou a pessoa de direito privado pode fazer tudo que a lei não
proíbe. Basta que a lei se omita sobre qualquer vedação à divulgação
do título para que se possa divulgá-lo. Assim, o "caput"do art. 30 não
inova a ordem jurídica.

O projeto institui um novo conselho, com representantes da
sociedade civil, havendo uma sobreposição de atribuições em relação
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aos já existentes e mencionados no art. 40 da proposição.
Propomos que esses conselhos, que são compostos por
representantes da sociedade civil, desempenhem as atividades
necessárias para a concessão da medalha, deixando o detalhamento
do procedimento à regulamentação.

Embora diga respeito ao mérito, não se pode deixar de observar
que, nos termos do art. 20 da proposição, o critério adotado para a
concessão do título honorífico se restringe à variável quantitativa,
correspondente ao número de inserções. Parece-nos mais importante
a qualidade da abordagem sobre os temas em destaque que o
aspecto quantitativo. Não obstante, propomos nova redação ao
mencionado dispositivo apenas para adequá-lo à técnica legislativa,
deixando à Comissão responsável pela análise do mérito a avaliação
dos critérios indicados, se é que devem constar na lei.

Pelas razões indicadas, apresentamos o Substitutivo n° 1.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.098/2002 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Medalha de Comunicação Cidadã no âmbito do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser

concedida, anualmente, a veículos de comunicação que promovam o
respeito:

- aos direitos das crianças e dos adolescentes;
II - aos direitos humanos;
III - ao meio ambiente.
Art. 2° - A Medalha de Comunicação Cidadã será classificada nos

graus ouro, prata e bronze e conferida aos veículos que apresentarem
maior número de inserções que promovam os direitos mencionados
no art. 1°.

Art. 3° - Participarão da seleção dos veículos de comunicação a
serem contemplados com a medalha instituída por esta lei os
seguintes órgãos colegiados:

- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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II - Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
III - Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar de sua promulgação, ouvidos os órgãos a que
se refere o art. 30 .

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo

Hermeto - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.102/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n°
2.102/2002 dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da
rede pública estadual do ensino médio, altera o art. 8 0 do Lei n°
12.078, de 1996, e dá outras providências.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 18/4/2002, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social. Vem, agora, 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 em tela dispõe sobre o procedimento para

composição do cadastro de estudantes interessados em estágio na
administração pública estadual, instituindo o Projeto Primeiro
Emprego. Pretende estabelecer como obrigação da escola cadastrar
os alunos interessados e remeter o cadastro à Secretaria de Estado
Recursos Humanos.
O estágio para estudantes do ensino médio e superior é

regulamentado pela Lei Federal n° 6.494, de 7/12/77, com as
alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 2.164-41, de
24/8/2001. Nos órgãos públicos do Estado, o estágio é regulamentado
pela Lei n° 12.078, de 1996.

Inicialmente, cumpre esclarecer que tanto a lei federal quanto a
estadual estabelecem que "o estágio não cria vínculo empregatício de
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qualquer natureza", motivo pelo qual a política de estágio do
Estado não pode estar associada a projeto intitulado Primeiro
Emprego, como propõe o projeto em tela.

A possibilidade de estágio para os estudantes do ensino médio
regular é recente e decorre da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, cujo art. 35 estabelece que esse nível de ensino tem como
finalidade "a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores". A capacidade de adaptação depende
da vivência prática, do contato com o mundo do trabalho, motivo pelo
qual a referida medida provisória introduziu o parágrafo único no art.
1° da Lei n° 6.494, de 1977, que estabelece a possibilidade de
realização de estágio por aqueles que freqüentam o ensino médio
regular ou a educação profissional de nível médio.

Para a aprovação do projeto em tela, é preciso adaptar a citada
legislação estadual. permitindo às escolas organizar o cadastro dos
alunos interessados em estágio. Não nos parece adequado, todavia, o
encaminhamento do referido cadastro à Secretaria de Estado
Recursos Humanos. E necessário lembrar que nem os órgãos
estaduais, em virtude do princípio da igualdade, podem restringir a
oportunidade de estágio aos alunos da rede de ensino estadual, nem
estes devem limitar a busca de oportunidade de aprendizagem aos
órgãos públicos do Estado, porque nas entidades privadas há muitas
vagas para estagiários.

Dessa forma, a escola deve encaminhar o cadastro aos "agentes de
integração", que têm por objetivo precisamente fazer a ligação entre a
escola e as entidades interessadas em estagiários, nos termos do art.
50 da Lei n° 12.079, de 1996. Na ausência do mencionado agente na
cidade, deverá a escola manter o cadastro, podendo ser procurada
pelas entidades públicas e privadas interessadas em contratar
estagiário.

Acerca da possibilidade de assegurar pontuação nos concursos
públicos para as pessoas que fizeram estágio em órgãos ou entidades
do Estado, deve-se reconhecer, mais uma vez, a inconstitucionalidade
e a antijuridicidade da proposta. O dispositivo instituiria um privilégio
que fere o princípio da igualdade, porque aquele que não teve a
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oportunidade de fazer o estágio participaria no concurso público
em condição de desvantagem. Ademais, tal medida somente seria
possível se a atividade do estágio tivesse um nexo com a do cargo
para o qual se realiza o concurso, o que é difícil de verificar na prática.

Sobre a redução do período de estágio para seis meses, cabe-nos
observar que se a aprendizagem, que é a finalidade do estágio, ficar
prejudicada, a medida é inconstitucional. Todavia, a comissão de
mérito possui melhores condições de avaliar esse comprometimento.

Pelas considerações apresentadas, torna-se necessária a
formulação de substitutivo, para introduzir as regras propostas na
legislação estadual vigente que disciplina a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.102/2002 com o Substitutivo n° 1,
que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 12.079, de 12 de outubro de 1996, que dispõe sobre

estágio para estudantes em órgãos e entidade da administração
pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A concessão do estágio fica condicionada à comprovação,

pelo aluno, de freqüência e bom aproveitamento em curso de nível
médio ou superior e de educação especial."

Art. 2° - O art. 5° da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, fica
acrescido dos seguintes § § 1° e 20:

"Art. 5°-....
§ 1° - A escola de ensino médio estadual organizará o cadastro dos

alunos interessados em estágio, encaminhando-o ao agente de
integração.

§ 2° - Na ausência de agente de integração no município, a escola
divulgará o cadastro para entidades públicas e privadas da região.".

Art. 3° - O "caput" do art. 8 0 da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se o seu §
2°:

"Art. 80 - 0 estágio terá duração máxima de seis meses.".
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.122/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n°2.122/2002
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Buritizeiro o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/4/2002, foi a matéria
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que sobre ela deverão emitir
seus pareceres.

Cabe agora a esta Comissão proceder ao exame preliminar dos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme estabelece o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Refere-se o projeto de lei em comento à transferência de titularidade

de bem imóvel público ao Município de Buritizeiro para que seja
instalado no local uma policlínica, estendendo assim os serviços de
um posto de saúde que já funciona no local, o que redundará em
benefício para o usuário carente da região.

A autorização deste parlamento para a realização do contrato civil
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 Carta 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 os
processos de licitação e sobre os contratos na esfera da
administração pública.

O "caput" do art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, arrola dois
requisitos a serem obedecidos para se conferir a autorização
legislativa, quais sejam: a existência de interesse público devidamente
justificado e a avaliação. O mesmo comando é verificado no art. 16 da
Lei n° 9444, de 25/11/87.
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No caso em análise, constatamos que a destinação a ser

conferida ao bem atende aos anseios de toda a comunidade, pois
permitirá à donatária erigir no local prédio que abrigará serviço
essencial da área de saúde, possibilitando, por sinal, a melhoria da
rede de atendimento. Satisfeito esse requisito, devemos ponderar que
a avaliação poderá ser produzida por meio da atividade dos próprios
agentes administrativos ou mesmo pelo concurso de terceiros e
deverá constar necessariamente no instrumento público que
concretizará o negócio.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.122/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Vilela, relator - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.129/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a isentar de tributos as categorias que
menciona e dá outras providências.

Publicada em 3/5/2002, foi a matéria distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva autorizar o Poder Executivo a

isentar de tributos as aquisições de veículos automotores populares,
zero quilômetro, efetuadas por policiais civis, policiais militares e
bombeiros militares da ativa.

Segundo o art. 176 do Código Tributário Nacional, a isenção de
tributos e# sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica
e, sendo o caso, o prazo de sua duração". Ocorre, no entanto, que a
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Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 14, exige que a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário - financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
duas das condições que especifica. Considerando a isenção como
uma modalidade de renúncia de receita, nos termos do § 1° do art. 14,
verifica-se que a proposição não atende às exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Na justificativa do projeto, o autor menciona que sua finalidade é
facilitar a aquisição, por policiais, de "veículos que os livrem, um
pouco que seja, da exposição direta e desigual à violência dos
marginais". Ora, sujeita à onda de violência está toda a população
mineira. O legislador, da mesma forma que os aplicadores da lei, deve
se pautar pelo princípio da razoabilidade. Segundo já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (ADIMC - 1407/DF, publicada no "Diário de
Justiça" de 24/11/2000), "o Estado não pode legislar abusivamente. A
atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância
de diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio
da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis do Poder Público". Facilitar a aquisição de veículos
automotores populares zero quilômetro para policiais, para os livrarem
da violência dos transportes coletivos, não é, certamente, uma
conduta razoável. Ademais, tal facilitação para uma determinada
categoria fere outro princípio constitucional, o da igualdade,
diretamente relacionado com o da razoabilidade.

Na lição de Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, ga ed. São
Paulo: Atlas, 2001), "a desigualdade na lei se produz quando a norma
distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento especifico
a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam
ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que
exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e
juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-
se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada.... Assim,
conclui o constitucional ista, "os tratamentos normativos diferenciados
são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a
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existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao bem
visado". O tratamento diferenciado previsto na proposição em apreço
não tem justificativa razoável, sendo, portanto, discriminatório e
incompatível com a Constituição.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°2.129/2002.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aflton Vilela.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 799/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
799/2000 dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e
do turismo sustentável no Estado de Minas Gerais.

Aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2 e com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, a proposição retorna a esta
Comissão para ser apreciada em 20 turno. A redação do vencido é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 799/2000 foi objeto de ampla discussão nesta

Casa, conduzida com a participação de diversos setores envolvidos
com o ecoturismo e com o turismo sustentável no Estado. Nessas
reuniões técnicas, estiveram presentes representantes da
EMBRATUR, da Secretaria de Estado do Turismo, do SENAC - MG,
da Fundação Estadual do Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Associação
Mineira dos Organizadores de Turismo Ecológico.

Durante sua tramitação, o projeto recebeu numerosas contribuições,
que resultaram no Substitutivo n° 2, apresentado por esta Comissão,
em 1° turno. Levado a Plenário, o projeto recebeu a Subemenda n° 1
à Emenda n° 1, que deu nova redação ao seu art. 7 0, estabelecendo
que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo
e, agora, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, regulamentará esta lei no prazo legal.

Em virtude desse entendimento, a proposição encontrou sua fórmula
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mais adequada, solucionando os entraves que emperraram a
aprovação do projeto, na forma do último parecer apresentado por
esta Comissão.

De volta a esta Comissão para emitir novo parecer no 2 0 turno, o
relator, Deputado Pastor George, apresentou duas propostas de
emendas. A primeira diz respeito aos valores mínimos e máximos das
multas previstas no parágrafo único do art. 40, que não haviam sido
estabelecidos na redação anterior. A segunda buscou apenas adequar
às normas legais o § 2 0 do ad. 5° , que prevê a concessão de diversos
tipos de incentivos pelo Poder Executivo, sem levar em consideração
que as deduções ou isenções de impostos devem ser feitos na forma
da lei, e não pelo Executivo.

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

799/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas nos 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N°2
Dê-se ao parágrafo único do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - ....................................................
Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto neste artigo, no

todo ou em parte, implicará multa de 100 a 2.000 UFEMGs e o
embargo do empreendimento, com a suspensão de suas atividades,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 50 a seguinte redação:
"Ad. 50 - .......................................................
§ 20 - Os incentivos de que trata este artigo serão concedidos em

forma de créditos especiais, tarifas diferenciadas, prêmios,
empréstimos e demais modalidades a serem estabelecidas pelo Poder
Executivo e deduções ou isenções totais ou parciais de tributos, nos
termos da lei.".

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002-
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha, relator - Pastor George -

Ambrósio Pinto.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 799/2000

Estabelece a política estadual do desenvolvimento do ecoturismo.

-4



899
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A política estadual de desenvolvimento do ecoturismo,

respeitado o disposto na Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, e
em conformidade com a legislação ambiental em vigor, tem por
objetivo estabelecer normas e princípios para os programas
governamentais e os empreendimentos privados voltados para o
ecoturismo.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se ecoturismo
a prática do turismo em áreas naturais, que utiliza, de forma
sustentável, o patrimônio natural, histórico e cultural, incentivando a
sua conservação, promovendo a formação da consciência
ambientalista e garantindo o bem-estar das populações envolvidas.

Art. 20 - São diretrizes da política estadual de desenvolvimento do
ecoturismo:

- a compatibilização das atividades de ecoturismo com a
preservação:

a) do meio ambiente e da biodiversidade;
b) dos bens de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico

e espeleológico;
c) das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver das

localidades envolvidas no projeto;
d) dos acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de

atividades recreativas, desportivas ou de lazer;
e) das características da paisagem;
II - a conscientização da população local sobre a importância do

ecoturismo, bem como a sua estimulação e capacitação para a
realização dessa atividade;

III - a prevenção da poluição ambiental.
IV - a geração de emprego e renda e de ações de incentivo ao

desenvolvimento econômico da região explorada.
Art. 3°. - O Poder Executivo priorizará, na implantação desta lei, a

parceria com
- a iniciativa privada;

II - a comunidade, compreendendo a população local e a flutuante;
III-as organizações não governamentais;
IV- a comunidade científica;
V - as instituições públicas internacionais;
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VI- outros órgãos e instituições do poder público.
Art. 4 0 - A implantação de empreendimento ou de serviço voltado

para a exploração do ecoturismo dependerá da aprovação prévia, pelo
órgão estadual competente, de projeto de exploração turística que
contemple:

- estudo do impacto da atividade econômica sobre os elementos
discriminados no inciso 1 do art. 20 . desta lei;

II - ações voltadas para a conscientização e sensibilização do
profissional atuante no empreendimento, do turista e da população
local e flutuante quanto à necessidade de preservação dos elementos
discriminados no inciso 1 do art. 20 desta lei;

III - programa de redução de resíduos antrópicos e instalação de
serviço para sua coleta, tratamento e destinação segura;

IV - definição de medidas destinadas à proteção da área e seu
entorno, entre as quais se incluem a determinação da capacidade de
carga do local e a forma de utilização das trilhas e dos caminhos;

V - previsão de avaliação periódica do impacto citado no inciso 1
deste artigo.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto neste artigo, no
todo ou em parte, implicará multa e o embargo do empreendimento,
com a suspensão de suas atividades, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis.

Art. 50 - Poderão ser concedidos incentivos fiscais ou financeiros a
empreendimentos de instituições públicas ou privadas que
apresentem projeto específico, com definição de metas, cronograma
de implantação e documentação comprobatória da adequação do
empreendimento às exigências contidas nesta lei.

§ 1° - Serão priorizados os empreendimentos que contemplem:
- a pesquisa e a implantação de processos que utilizem tecnologias

não degradadoras do meio ambiente;
II - a realização de programas de capacitação em atividades

turísticas das comunidades envolvidas no respectivo empreendimento;
III - campanha de divulgação do potencial turístico regional e

estadual;
IV - confecção de material didático e informativo relativo à

conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural do Estado.
§ 20 - Os incentivos de que trata este artigo serão concedidos em

rs
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forma de créditos especiais, deduções ou isenções totais ou
parciais de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e
demais modalidades a serem estabelecidas pelo Poder Executivo.

§ 30 - O Poder Executivo avaliará periodicamente o cumprimento dos
projetos aprovados nos termos deste artigo.

Art. 60 - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão
por conta de:

- recursos orçamentários estaduais e municipais;
II - linhas de créditos de instituições financeiras públicas e privadas;
III - incentivos financeiros e fiscais;
IV - recursos provenientes de fundos estaduais e municipais de

turismo;
V - recursos provenientes de organismos, entidades ou empresas

nacionais e internacionais, públicas e privadas.
Art. 70 - 0 Poder Executivo, por meio das Secretarias de Estado do

Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar da data da
sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.	-
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.083/2002
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe aprova o encaminhamento de propostas de emenda à
Constituição ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, III, da
Constituição da República.

Aprovada no 1° turno, na forma original, vem a proposição a esta
Mesa para, nos termos do art. 195, c/c os arts. 184, § 2 0, e 79, inciso
VIII, alínea "a", do Regimento Interno, receber parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
As propostas de alteração da Constituição da República

apresentadas pela Mesa da Assembléia têm por objetivo corrigir
dispositivos constitucionais que afetam diretamente os interesses dos
entes federados.

A primeira sugestão, contida no Anexo 1, visa ampliar a atuação do
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Estado membro no campo legiferante com a modificação dos
dispositivos constitucionais que tratam da repartição de competências
legislativas entre os entes federados. Pretende-se com isso que
determinados temas sejam tratados de acordo com as peculiaridades
de cada Estado, já que os interesses regionais que envolvem as
questões são múltiplos. Pela proposta é retirada, ainda, da alçada
privativa da União a competência para legislar sobre sorteios.

A segunda proposta objetiva alterar a redação do § 4 0 do art. 18 da
Constituição Federal com o intuito de proteger os interesses locais e
impedir a interferência da União na organização dos demais entes
federados, sugestão que consideramos das mais justas e necessárias.

Para garantir maior isenção nos julgamentos e fortalecer os
princípios democráticos em nosso País, pretende-se apresentar uma
terceira proposta, que introduz modificação no art. 105, inciso 1, alínea
'a", da Constituição Federal, com o propósito de incluir, os Deputados
Estaduais e Distritais entre os agentes políticos sujeitos a processo e
julgamento, nos crimes comuns, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de

Resolução n° 2.083/2002 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 22/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 22/99, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro

Leão, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Bolsa
Familiar para a Educação, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emendas n

o
s 2 a 4 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° 22/99
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Bolsa Familiar para a
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Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Bolsa

Familiar para a Educação, com o objetivo de garantir o acesso e a
permanência, na escola pública, de crianças e adolescentes com
idade de sete a quatorze anos completos e, facultativamente, a
crianças e adolescentes de seis anos completos a quinze anos que
vivam em situação de risco e cujas famílias se encontrem em precária
condição sociofinanceira, nos termos desta lei.

§ 10 - Considera-se em situação de risco a criança ou o adolescente
de até quatorze anos que não tenha seus direitos básicos atendidos
pelas políticas sociais referentes à integridade física, moral, social e
educacional.

§ 2° - Consideram-se em precárias condições sociofinanceiras as
famílias cuja renda mensal seja igual ou inferior a meio salário mínimo
por pessoa.

§ 3° - Sem prejuízo do atendimento prioritário aos menores na faixa
etária de sete a quatorze anos, que devem ter assegurado seu direito
subjetivo à educação fundamental, poderão ser incluídas no Programa
as crianças na faixa etária de zero a seis anos que freqüentem
regularmente instituições públicas de educação infantil, desde que a
prefeitura convenente manifeste interesse, conforme definido em
convênio.

Art. 2 0 - Fará jus à bolsa familiar a mãe ou, em sua falta, o pai ou o
responsável legal que detenha a posse e a guarda do menor ou dos
menores a serem beneficiados e que comprove o cumprimento das
seguintes condições:

- ter todos os filhos ou dependentes menores com idade entre os
sete e os quatorze anos matriculados em escolas públicas das redes
estadual ou municipal ou em cursos ou programas de educação
especial, se portadores de necessidades especiais, com freqüência
regular mínima de 90% (noventa por cento) das aulas do período
letivo corrente;

II - residir no município há, pelo menos, três anos consecutivos
quando pleitear o benefício;

III - estar em precária condição sociofinanceira, nos termos do § 20
do art. 1° desta lei.
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§ 1° - Os benefícios do Programa serão concedidos a cada

família pelo período de dois anos, prorrogável por mais um ano, ou
enquanto as condições da família permanecerem desfavoráveis,
mediante acompanhamento e avaliação da equipe técnica a que se
refere o § 3 0 do art. 50 , nos termos da regulamentação desta lei.

§ 20 - Será excluída do Programa a família que, comprovadamente,
não cumprir qualquer das condições estabelecidas nesta lei.
§ 30 - Sujeita-se às penalidades cabíveis o responsável por

recebimento ou por concessão ilícita do benefício, obrigando-se o
transgressor ao ressarcimento integral da importância indevidamente
recebida.

Art. 30 - O valor da bolsa será de, no mínimo, R$90,00 (noventa
reais) por família que se enquadrar nos critérios estabelecidos nesta
lei, observadas as disponibilidades orçamentárias.

§ 1° - O valor mencionado no "caput" do artigo passa a vigorar em
1° de janeiro de 2003.

§ 20 - Quando se mostrar insuficiente para atender ao objetivo que
se propõe, o valor estabelecido no "caput" deste artigo poderá ser
revisto pelo Governador, se as condições financeiras do Estado o
permitirem.

Art. 40 - O Programa atenderá prioritariamente os municípios mais
carentes, assim diagnosticados conforme os índices de
desenvolvimento humano apurados pela Fundação João Pinheiro,
especialmente os municípios localizados nos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri e no Norte de Minas, estendendo-se progressivamente a
todo o Estado.

Art. 50 - O Programa será desenvolvido pelo Estado, por meio da
Secretaria de Estado da Educação, responsável por sua coordenação,
implementação, acompanhamento e avaliação.

§ 1° - Será constituída Comissão Executiva encarregada da
supervisão do Programa, composta por dois representantes dos
seguintes órgãos:

- Secretaria de Estado da Educação;
II - Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e

do Adolescente - SETASCAD;
III - Secretaria de Estado da Saúde;
IV - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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V - Associação Mineira dos Municípios - AMM.
§ 2° - As ações municipais que integram o Programa serão

desenvolvidas por meio de convênio firmado pelos órgãos
competentes do Estado e da prefeitura interessada.

§ 3° - A Comissão Executiva será assessorada pela equipe técnica
do Programa, lotada na Secretaria de Estado da Educação.

Art. 60 - Os recursos financeiros necessários à implantação e à
manutenção do Programa serão previstos no orçamento estadual,
podendo ser acrescidos por doações e outras formas de colaboração
oferecidas por entidades e instituições interessadas em apoiar a ação
do poder público.

Art. 70 - Será constituído o Fundo Bolsa Familiar, com a finalidade
exclusiva de prover e administrar recursos para o Programa criado
nesta lei.
AI. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias, contados da data de sua publicação.
AI. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 10— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 129/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 129/99, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jesuânia o imóvel
que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 129/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jesuânia o

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

Jesuânia o imóvel constituído de terreno com área de 1.852M 2 (mil

k AC
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oitocentos e cinqüenta e dois metros quadrados), situado naquele
município, registrado sob o n° 10.370, a f Is. 288 do livro 3-1—, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lambari.

Parágrafo único - O imóvel mencionado neste artigo destina-se à
instalação, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, de uma escola municipal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 236/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 236/99, de autoria do Deputado Doutor Viana,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Curvelo o imóvel que menciona, 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 § 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° 236/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo

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

Município de Curvelo o imóvel constituído por terreno com área de
840m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados), situado naquele
município, registrado sob o n° 9.849, no livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 451199
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°451/99, de autoria do Deputado Edson Rezende,
que dispõe sobre o controle de organismos geneticamente
modificados - OGMs -, no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no
20 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 8.

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

A Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001, em seu art. 6 0 , que dá
nova redação ao art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, determina que sejam expressos em Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG - os valores fixados em UFIR.

Deste modo, para adequar os termos do projeto à legislação atual,
sem afetar o sentido da norma aprovada, esta Comissão promoveu a
conversão dos valores fixados em UFIR para UFEMG.

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

PROJETO DE LEI N° 451/99
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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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 —ou de
produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de
seu processo produtivo observarão, além do estabelecido na
legislação federal em vigor, as normas fixadas nesta lei e em sua
regulamentação.

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o
Poder Executivo manterá cadastro das instituições que exercem as
atividades descritas no art. 1° e fiscalizará qualquer atividade ou
projeto realizados no Estado que envolvam OGM ou produto que
contenha ou tenha utilizado 0CM em qualquer fase de seu processo
produtivo.

n
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Art. 30 - O experimento de campo que envolva OGM ou produto

que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu
processo produtivo depende de Estudo e Relatório de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA - e do respectivo licenciamento no órgão
competente.

§ 1° - O EIA/RIMA referente a atividade ou projeto desenvolvido por
instituição pública ou privada de ensino ou pesquisa poderá ser
realizado pela própria entidade, desde que habilitada pelo órgão
estadual competente.

§ 20 - Ficam dispensadas do licenciamento de que trata o ucaputfl
deste artigo as atividades de pesquisa científica que envolvam OGM
desenvolvidas por instituições que detenham o Certificado de
Qualidade em Biossegurança, de que tratam o § 3 0 do art. 2 0 da Lei
Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art. 8 0 do Decreto
Federal n° 1.752, de 20 de dezembro de 1995, devendo o projeto de
pesquisa ser encaminhado ao Conselho Estadual de Bioética.

Art. 4 0 - O projeto de pesquisa que envolva OGM ou produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo, observados o disposto no art. 30 e as normas de
biossegurança, será precedido de:

- inscrição no cadastro de que trata o art. 20 desta lei;
II - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioótica;
III - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, diante das
especificidades do projeto, conforme indicação do Conselho Estadual
de Bioética.

Parágrafo único - Fica dispensada da autorização a que se refere o
inciso III deste artigo a instituição de pesquisa científica que detenha o
Certificado de Qualidade em Biossegurança, mencionado no § 2° do
art. 30 desta lei.

Art. 50 - Para produzir, armazenar, transportar, manipular ou liberar
no meio ambiente OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, em escala
industrial ou comercial, as entidades e instituições, públicas ou
privadas, observarão as seguintes exigências:

- comprovação do registro do produto no órgão competente;



909
II - inscrição no cadastro de que trata o art. 2 0 desta lei;
III - apresentação dos resultados de análise de risco à saúde

humana;
IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética;
V - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, conforme
indicação do Conselho Estadual de Bioética.

Art. 60 - A pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o
armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação no meio
ambiente de OGM ou de produto que contenha ou tenha utilizado
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo realizados em
desacordo com o disposto nesta lei constituem infrações
administrativas, sujeitas às seguintes penalidades, que poderão ser
cumulativas, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais cabíveis:

- apreensão de produtos, máquinas e equipamentos;
II - suspensão da atividade;
III - interdição da área;
IV - multa de 500 (quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -, que será aplicada
em dobro em caso de reincidência;

V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente.
Art. 70 - Fica criado o Conselho Estadual de Bioética, órgão

consultivo, normativo e deliberativo, composto por membros efetivos e
suplentes designados pelo Governador do Estado, e constituído,
paritariamente, por representantes do poder público e da sociedade
civil, nas áreas de saúde, agropecuária, meio ambiente, biotecnologia,
bioética, defesa do consumidor e segurança alimentar, com as
seguintes competências:

- analisar e emitir parecer sobre produção, comercialização,
armazenamento, transporte, manipulação e liberação no meio
ambiente de OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM
em qualquer fase de seu processo produtivo, ouvido o Grupo Técnico
Assessor;

II - colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio - nas matérias de sua competência;

III - recomendar aos órgãos de vigilância sanitária estadual e federal
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a cassação ou a suspensão do registro de 0CM ou produto que
contenha ou tenha utilizado 0CM em qualquer fase de seu processo
produtivo que não atenda ao disposto na legislação pertinente;

IV - propor e divulgar normas técnicas de segurança alimentar,
ambiental e de saúde relativas à pesquisa, à comercialização, à
manipulação e à liberação no meio ambiente de 0CM ou produto que
contenha ou tenha utilizado 0CM em qualquer fase de seu processo
produtivo;

V - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre 0CM ou produto
cujo material genético tenha sido modificado por técnica de
engenharia genética durante qualquer fase de seu processo produtivo;

VI - expedir a regulamentação técnica necessária à implementação
desta lei;

VII - indicar a Secretaria de Estado competente para autorizar a
execução de atividade que envolva 0CM ou produto que contenha ou
tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo,
conforme o disposto nos arts. 4 0 e 50 desta lei.

Parágrafo único - Será constituído no Conselho Estadual de
Bioética um Grupo Técnico Assessor, com função consultiva, formado
por profissionais com reconhecido conhecimento técnico—científico na
área de biotecnologia.

Art. 80 - Compete às Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Saúde, dentro de suas competências, observado parecer técnico
conclusivo do Conselho Estadual de Bioética:

- manter cadastro atualizado de 0CM ou produto que contenha ou
tenha utilizado 0CM em qualquer fase de seu processo produtivo e
das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividades a eles
relacionadas, observado o disposto nos arts. 4 0 e 50 desta lei;

II - fiscalizar e monitorar a pesquisa, a produção, o plantio, a
comercialização, o armazenamento, o transporte, a manipulação e a
liberação no meio ambiente de 0CM ou de produto que contenha ou
tenha utilizado 0CM em qualquer fase de seu processo produtivo;

III - autorizar a realização de projeto ou atividade que envolva 0CM
ou produto que contenha ou tenha utilizado 0CM em qualquer fase de
seu processo produtivo, nos termos do disposto nos arts. 4 0 e 50 desta
lei;
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IV - aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei n° 13.317,

de 24 de setembro de 1999, e cumulativamente aquelas previstas na
Lei Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, de que tratam as Leis Federais n os 9.605, de
12 de fevereiro dei 998, e 8.078, de li de setembro de 1990.

Art. 9° - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG - destinará recursos orçamentários específicos
para o financiamento de projetos, atividades, treinamento e
capacitação do corpo técnico do Estado relacionados com a pesquisa
de biossegurança com OGM que atendam às exigências contidas nos
arts. 4 0 e 50 desta lei.

Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas decorrentes
do descumprimento desta lei serão utilizados no custeio das
atividades que envolvam OGM desenvolvidas pelas Secretarias de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, bem como no treinamento
e capacitação de seus servidores que trabalhem com biossegurança
com OGM.

Art. 10 - O alimento que contenha produto geneticamente
modificado autorizado para consumo humano ou animal, nos termos
desta lei e da legislação federal em vigor, deverá trazer informação
sobre essa característica, nos termos da Lei n° 13.494, de 5 de abril
de 2000, e dos arts. 6°, II e III, e 31 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 11 - As empresas que já exercem atividades relacionadas com
OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer
fase de seu processo produtivo têm o prazo de cento e vinte dias,
contados da publicação desta lei, para se adaptarem às suas
exigências.

Art. 12— Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 13— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 498/99
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 498199, de autoria da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que dispõe sobre as políticas florestal,
de proteção à biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado,
foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda
n° 19.

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° 498/99
Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado compreendem as ações empreendidas pelo poder público para
o uso sustentável dos recursos naturais e para a conservação do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de
vida, nos termos do art. 214 da Constituição do Estado.

Art. 20 - As florestas e as demais formas de vegetação existentes no
Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que
revestem, bem como os ecossistemas por elas integrados, são bens
de interesse comum, respeitados o direito de propriedade e a função
social da propriedade, com as limitações que a legislação em geral e
esta lei em especial estabelecem.

Art. 30 - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades
que importem uso alternativo do solo serão conduzidas de forma a
minimizar os impactos ambientais delas decorrentes e a melhorar a
qualidade de vida, observadas as seguintes diretrizes:

- proteção e conservação da biodiversidade;
II - proteção e conservação das águas;
III - preservação do patrimônio genético;
IV - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e o

equilíbrio ambiental.
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Art. 40 - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado têm por objetivos:
- assegurar a proteção e a conservação das formações vegetais

nativas;
- garantir a integridade da fauna migratória e das espécies

vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção,
assegurando a manutenção dos ecossistemas a que pertencem;

III - disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a
utilização, o transporte e o consumo de produtos e subprodutos da
flora;

IV - prevenir alterações das características e atributos dos
ecossistemas nativos;

V - promover a recuperação de áreas degradadas;
VI - proteger a flora e a fauna;
VII - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de

produtos da flora susceptíveis de exploração e uso;
VIII - estimular programas de educação ambiental e de turismo

ecológico;
IX - promover a compatibilização das ações de política florestal e de

proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas
relacionadas com os recursos naturais.

Art. 50 - O poder público criará mecanismos de fomento a:
- florestamento e reflorestamento, com o objetivo de:

a) favorecer o suprimento e o consumo de madeira, produtos
lenhosos e subprodutos para uso industrial, comercial, doméstico e
social;

b) minimizar o impacto da exploração e da utilização das formações
vegetais nativas;

c) complementar programas de conservação do solo e de
regeneração ou recomposição de áreas degradadas para incremento
do potencial florestal do Estado, bem como de minimização da erosão
do solo e do assoreamento de cursos de água naturais ou artificiais;

d) desenvolver projetos de pesquisa, educação e desenvolvimento
tecnológico, visando à utilização de espécies nativas ou exóticas em
programas de reflorestamento;

e) desenvolver programas de incentivo à transferência e à difusão
de tecnologia e de métodos de gerenciamento;
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f) promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos

para a recuperação de áreas em processo de desertificação;
g) promover e estimular a implantação de projetos para recuperação

de áreas de reserva legal;
II - pesquisas direcionadas para:
a) preservação, conservação e recuperação de ecossistemas;
b) criação, implantação, manutenção e manejo das unidades de

conservação;
c) manejo e uso sustentado dos recursos vegetais;
III - desenvolvimento de programas de educação ambiental para a

proteção da biodiversidade;
IV - desenvolvimento de programas de turismo ecológico e

ecoturismo.
Art. 60 - O poder público promoverá o monitoramento dos

ecossistemas terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-
estrutura adequada, com vistas à adoção das medidas necessárias à
sua proteção:

Art. 7 0 - Considera-se órgão competente para as ações previstas
nesta lei o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, ressalvados os
casos de necessidade de licenciamento ambiental pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM.

CAPÍTULO II
Das Áreas de Produção e Produtivas com Restrição de Uso

Seção 1
Classificação Geral

Art. 80 - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se:
- área produtiva com restrição de uso, aquela revestida ou não

com cobertura vegetal que produza benefícios múltiplos de interesse
comum, necessários à manutenção dos processos ecológicos
essenciais à vida;

II - área de produção:
a) a originária de plantio integrante de projeto florestal e destinada

ou não ao suprimento sustentado da matéria-prima de origem vegetal
necessária às atividades socioeconômicas;

b) a formação florestal integrante de sistema agroflorestal;
c) a submetida a manejo florestal.
Art. 90 - As áreas produtivas com restrição de uso classificam-se
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em:

- áreas de preservação permanente;
II - reservas legais;
III - unidades de conservação.

Seção II
Da Área de Preservação Permanente

Art. 10 - Considera-se área de preservação permanente aquela
protegida nos termos desta lei, revestida ou não com cobertura
vegetal, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das
populações humanas e situada:

- em local de pouso de aves de arribação, assim declarado pelo
poder público ou protegido por convênio, acordo ou tratado
internacional de que o Brasil seja signatário;

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito
maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada
margem, seja de:

a) 30m (trinta metros), para curso d'água com largura inferior a lOm
(dez metros);

b) 50m (cinqüenta metros), para curso d'água com largura igual ou
superior a 1 Om (dez metros) e inferior a 50m (cinqüenta metros);

c) bOm (cem metros), para curso d'água com largura igual ou
superior a 50m (cinqüenta metros) e inferior a 200m (duzentos
metros);

d) 200m (duzentos metros), para curso d'água com largura igual ou
superior a 200m (duzentos metros) e inferior a 600m (seiscentos
metros);

e) 500m (quinhentos metros), para curso d'água com largura igual
ou superior a 600m (seiscentos metros);

III - ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou artificial,
desde o seu nível mais alto, medido horizontalmente, em faixa
marginal cuja largura mínima seja de:

a) 15m (quinze metros) para o reservatório de geração de energia
elétrica com até lOha (dez hectares), sem prejuízo da compensação
ambiental;

b) 30m (trinta metros) para a lagoa ou reservatório situados em área
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urbana consolidada;

e) 30m (trinta metros) para corpo hídrico artificial, excetuados os
tanques para atividade de aqüicultura;

d) 50m (cinqüenta metros) para reservatório natural de água situado
em área rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte hectares);

e) lOOm (cem metros) para reservatório natural de água situado em
área rural, com área superior a 20ha (vinte hectares);

IV - em nascente, ainda que intermitente, qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros);

V - no topo de morros monte ou montanha, em área delimitada a
partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura da
elevação em relação à base;

VI - em encosta ou parte dela, com declividade igual ou superior a
cem por cento ou 45° (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior
declive, podendo ser inferior a esse parâmetro a critério técnico do
órgão competente, tendo em vista as características edáficas da
região;

VII - nas linhas de cumeada, em seu terço superior em relação à
base, nos seus montes, morros ou montanhas, fração essa que pode
ser alterada para maior, a critério técnico do órgão competente,
quando as condições ambientais assim o exigirem;

VIII - em borda de tabuleiro ou chapada, a partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a bOm (cem metros), em projeção
horizontal;

IX - em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros);
X - em ilha, em faixa marginal além do leito maior sazonal, medida

horizontalmente, de conformidade com a largura mínima de
preservação permanente exigida para o corpo d'água;

Xl - em vereda.
§ 1° - Considera-se, ainda, de preservação permanente, quando

declarada por ato do poder público, a área revestida ou não com
cobertura vegetal, destinada a:

- atenuar a erosão;
II - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das

ferrovias;
III - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou

histórico;
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IV - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas

de extinção;
V - manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas;
VI - assegurar condições de bem-estar público;
Vil - preservar os ecossistemas.
§ 2° - No caso de reservatório artificial resultante de barramento

construído sobre drenagem natural, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e
"e" do inciso III do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a
delimitação de área de preservação permanente de represa
hidrelétrica, que será definida no âmbito do licenciamento ambiental
do empreendimento, com largura mínima de 30m (trinta metros),
observado o disposto no art. 10, III, "a", desta lei.

§ 30 - Os limites da área de preservação permanente previstos na
alínea "a" do inciso III deste artigo poderão ser ampliados, de acordo
com o estabelecido no licenciamento ambiental e, quando houver, de
acordo com o Plano de Recursos Hídricos da bacia onde o
reservatório se insere.

Art. 11 - Nas áreas consideradas de preservação permanente, será
respeitada a ocupação antrópica já consolidada, de acordo com a
regulamentação específica e averiguação do órgão competente,
desde que não haja alternativa locacional comprovada por laudo
técnico e que sejam atendidas as recomendações técnicas do poder
público para a adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a
expansão da área ocupada.

Art. 12 - A utilização de área de preservação permanente fica
condicionada a autorização ou anuência do órgão competente.

§ 1° - Quando a área de preservação permanente integrar unidade
de conservação, a autorização a que se refere o "caput" somente será
concedida se assim dispuser seu plano de manejo, quando houver.

§ 20 - Os critérios para definição e uso de área de preservação
permanente serão estabelecidos ou revistos pelos órgãos
competentes, mediante deliberação do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, adotando-se como unidade de planejamento a
bacia hidrográfica, por meio de zoneamento específico e, quando
houver, por meio do seu plano de manejo.

§ 30 - O zoneamento e o plano de manejo de bacias hidrográficas,
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para os fins deste artigo, serão submetidos ao CORAM, para
aprovação.

§ 40 - Na propriedade rural em que o relevo predominante for
marcadamente acidentado e impróprio à prática de atividades
agrícolas e pecuárias e em que houver a ocorrência de várzeas
apropriadas a essas finalidades, poderá ser permitida a utilização da
faixa ciliar dos cursos d'água, considerada de preservação
permanente, em uma das margens, em até um quarto da largura
prevista no art. 10, mediante autorização e anuência do órgão
ambientar competente, compensando-se essa redução com a
ampliação proporcional da referida faixa na margem oposta, quando
esta comprovadamente pertencer ao mesmo proprietário.

§ 50 - A área permutada nos termos do § 40 deste artigo será
averbada à margem da matrícula do imóvel.

Art. 13 - A supressão de vegetação nativa em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse social, devidamente caracterizado e motivado
em procedimento administrativo próprio, quando não existir alternativa
técnica e locacional ao empreendimento proposto.

§ 1° - A supressão de vegetação em área de preservação
permanente situada em área efetivamente urbanizada dependerá de
autorização do órgão municipal competente, desde que o município
possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano
diretor, mediante anuência prévia do órgão estadual competente,
fundamentada em parecer técnico.
§ 20 - Consideram-se efetivamente urbanizadas as áreas

parceladas e dotadas da infra-estrutura mínima, segundo as normas
federais e municipais.

§ 30 - Para fins do que dispõe este artigo, considera-se:
- de utilidade pública:

a) a atividade de segurança nacional e proteção sanitária;
b) a obra essencial de infra-estrutura destinada a serviço público de

transporte, saneamento ou energia;
c) a obra, plano, atividade ou projeto assim definido na legislação

federal ou estadual;
II - de interesse social
a) a atividade imprescindível à proteção da integridade da vegetação
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nativa, tal como a prevenção, o combate e o controle do fogo, o
controle da erosão, a erradicação de invasoras e a proteção de
plantios com espécies nativas, conforme definida na legislação federal
ou estadual;

b) a obra, plano, atividade ou projeto assim definido na legislação
federal ou estadual;

c) a ação executada de forma sustentável, destinada à recuperação,
recomposição ou regeneração de área de preservação permanente,
tecnicamente considerada degradada ou em processo avançado de
degradação.

§ 41 - O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão
de vegetação em área de preservação permanente, quando eventual
e de baixo impacto ambiental, conforme definido em regulamento.

§ 50 - O órgão ambiental competente indicará, previamente à
emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias a
serem adotadas pelo empreendedor.

§ 60 - A supressão de vegetação nativa protetora de nascente
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 70 - Na implantação de reservatório artificial, o empreendedor
pagará pela restrição de uso da terra de área de preservação
permanente criada no seu entorno, na forma de servidão ou outra
prevista em lei, conforme parâmetros e regime de uso definidos na
legislação.

§ 80 - A utilização de área de preservação permanente será
admitida mediante licenciamento ambiental, quando couber.

§ 9° - A área de preservação permanente recuperada, recomposta
ou regenerada é passível de uso sustentável mediante projeto técnico
a ser aprovado pelo órgão competente.

§ 10 - São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de veredas,
salvo em caso de utilidade pública, de dessedentação de animais ou
de uso doméstico.

Seção III
Da Reserva Legal

Art. 14— Considera-se reserva legal a área localizada no interior de
uma propriedade ou posse rural, ressalvada a de preservação
permanente, representativa do ambiente natural da região e
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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,
equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total da
propriedade.

§ 1° - A implantação da área de reserva legal compatibilizará a
conservação dos recursos naturais e o uso econômico da
propriedade.

§ 20 - Fica condicionada à autorização do órgão competente a
intervenção em área de reserva legal com cobertura vegetal nativa,
onde não serão permitidos o corte raso, a alteração do uso do solo e a
exploração com fins comerciais, ressalvados os casos de sistemas
agroflorestais e o de ecoturismo.

§ 30 - A autorização a que se refere o §2 0 somente será concedida
em área de proteção ambiental mediante previsão no plano de
manejo.

§ 40 - A área destinada à composição de reserva legal poderá ser
agrupada em uma só porção em condomínio ou em comum entre os
adquirentes.

Art. 15 - Na propriedade rural destinada à produção, será admitido
pelo órgão ambiental competente o cômputo das áreas de vegetação
nativa existentes em área de preservação permanente no cálculo do
percentual de reserva legal, desde que não implique conversão de
novas áreas para o uso alternativo do solo e quando a soma da
vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal
exceder a:

- 50% (cinqüenta por cento) da propriedade rural com área superior
a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no Polígono das
Secas, e igual ou superior a 30 ha (trinta hectares), nas demais
regiões do Estado;

II - 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual
ou inferior a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no
Polígono das Secas, e igual ou inferior a 30 ha (trinta hectares), nas
demais regiões do Estado.

Parágrafo único - Nas propriedades rurais a que se refere o inciso II
do deste artigo, a critério da autoridade competente, poderão ser
computados, para efeito da fixação de até 50% (cinqüenta por cento)
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do percentual de reserva legal, além da cobertura vegetal nativa,
os maciços arbóreos frutíferos, ornamentais ou industriais mistos ou
as áreas ocupadas por sistemas agroflorestais.

Art. 16 - A reserva legal será demarcada a critério da autoridade
competente, preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura
vegetal nativa.

§ 1° - Respeitadas as peculiaridades locais e o uso econômico da
propriedade, a reserva legal será demarcada em continuidade a
outras áreas protegidas, evitando-se a fragmentação dos
remanescentes da vegetação nativa e mantendo-se os corredores
necessários ao abrigo e ao deslocamento da fauna silvestre.

§ 20 - A área de reserva legal será averbada, à margem do registro
do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a
qualquer título.

§ 3° - No caso de desmembramento da propriedade, a qualquer
título, a área da reserva legal será parcelada na forma e na proporção
do desmembramento da área total, sendo vedada a alteração de sua
destinação.

§ 40 - O proprietário ou o usuário da propriedade poderá retocar a
área da reserva legal, mediante plano aprovado pela autoridade
competente, observadas as limitações e resguardadas as
especificações previstas nesta lei.

Art. 17 - O proprietário rural fica obrigado, se necessário, a
recompor, em sua propriedade, a área de reserva legal, podendo
optar entre os seguintes procedimentos:

- plantio em parcelas anuais ou implantação e maneio de sistemas
agroflorestais;

II - isolamento total da área correspondente à complementação da
reserva legal e adoção das técnicas adequadas à condução de sua
regeneração;

III - aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba contígua,
com área correspondente à da reserva legal a ser recomposta,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;

IV - compensação da área de reserva legal por outra área
equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença
ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia,
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conforme critérios estabelecidos em regulamento;

V - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica,
e instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;

VI - aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não
contígua e instituição de RPPN, cuja área corresponda à área total da
reserva legal de todos os condôminos ou co-proprietários,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios e padrões para o
plantio e para a implantação e manejo dos sistemas agroflorestais a
que se refere o inciso 1 deste artigo.

§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela
compensação por área equivalente e pela instituição de RPPN, na
forma dos incisos IV, V e VI deste artigo, a averbação do ato de
instituição, à margem do registro do imóvel, mencionará
expressamente a causa da instituição e o número da matrícula do
imóvel objeto da recomposição.

§ 30 - Para o plantio destinado à recomposição de área de reserva
legal, o IEF disponibilizará, em seus viveiros, com ônus para os
interessados, mudas de espécies nativas da região.

Art. 18 - O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência desta
lei, suprimir total ou parcialmente florestas ou demais formas de
vegetação nativa situadas no interior de sua propriedade ou posse,
sem as devidas autorizações do órgão competente, não pode fazer
uso dos benefícios da compensação da área de reserva legal por
outra área equivalente em importância ecológica e extensão.

Art. 19 - Em área de pastoreio são livres a roçada e a limpeza da
área, respeitadas as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.

Art. 20— E livre a construção de pequenas barragens de retenção de
águas pluviais para controle de erosão, melhoria da infiltração das
águas no solo e dessedentação de animais, em áreas de pastagem e,
mediante autorização do órgão competente, conforme definido em
regulamento, em área de reserva legal.

AI. 21 - O parcelamento de imóvel rural para fins socioeconômicos
e os projetos de assentamentos e de colonização rural deverão ser
licenciados pelo COPAM, nos termos da legislação estadual ou
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federal vigente.

Seção IV
Das Unidades de Conservação

Art. 22 - São unidades de conservação os espaços territoriais e
seus componentes, inclusive os corpos d'água, com características
naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com
limites definidos, sob regime especial de administração ou de restrição
de uso, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção de
recursos naturais e paisagísticos, bem como de conservação
ambiental.

§ 10 - As unidades de conservação são divididas em dois grupos,
com características específicas:

- unidades de proteção integral;
II - unidades de uso sustentável.
§ 2° - As desapropriações ou outras formas de aquisição para

implantação de unidades de conservação serão feitas na forma da lei.
§ 3° - O poder público fixará, no orçamento anual, o montante de

recursos financeiros para atender ao programa de desapropriação ou
outras formas de aquisição de áreas destinadas às unidades de
conservação, e às necessidades de implantação e manutenção
dessas unidades.

Subseção 1
Das Unidades de Conservação de Proteção Integral

Art. 23— São unidades de conservação de proteção integral:
- o parque, assim considerada a área representativa de

ecossistema de grande valor ecológico e beleza cônica que contenha
espécies de plantas e animais e sítios com relevância científica,
educacional, recreativa, histórica, cultural, turística, paisagística e
espiritual, em que se possa conciliar, harmoniosamente, o uso
científico, educativo e recreativo com a preservação integral e perene
do patrimônio natural;

II - a estação ecológica, assim considerada a área representativa de
ecossistema regional, cujo uso tenha como objetivos básicos a
preservação integral da biota e dos demais atributos naturais
existentes em seus limites, a realização de pesquisas científicas
básicas e aplicadas e a visitação pública limitada a atividades
educativas;
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III - o refúgio da vida silvestre, assim considerada a área sujeita a

intervenção ativa para fins de manejo, com o propósito de assegurar a
manutenção de hábitats e suprir as necessidades de determinadas
espécies da fauna residente ou migratória, e da flora, de importância
nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende das
necessidades das espécies a serem protegidas;

IV - o monumento natural, assim considerada a área ou o espécime
que apresentem uma ou mais características específicas, naturais ou
culturais, notáveis ou com valor único devido à sua raridade, que
podem estar inseridos em propriedade particular, desde que seja
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da
terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário;

V - a reserva biológica, assim considerada a área destinada à
preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes
em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a biodiversidade e os
processos ecológicos naturais;

VI - outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder
público.

§ l - Nas unidades de proteção integral, não são permitidos a
coleta e o uso dos recursos naturais, salvo se compatíveis com as
categorias de manejo das unidades de conservação.

§ 2 0 - As categorias de estação ecológica, parque e reserva
biológica são consideradas, na sua totalidade, de posse e domínio
públicos.

Subseção II
Das Unidades de Conservação de Uso Sustentável

Art. 24 - São unidades de conservação de uso sustentável:
- a área de proteção ambiental, assim considerada aquela de

domínio público ou privado, de extensão significativa e com ocupação
humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou
culturais especialmente importantes para a manutenção dos
processos ecológicos e para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, em cujo ato de criação, fundamentado em
estudo prévio e consulta pública, esteja previsto prazo e alocação de
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recursos pelo poder público para o zoneamento ecológico-
econômico e cujo uso tenha como objetivos básicos proteger a
biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação, assegurar e
incentivar a sustentabil idade do uso dos recursos naturais que se
deseja proteger;

II - áreas de relevante interesse ecológico, assim consideradas
aquelas, em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma
ocupação humana, com características e atributos naturais
extraordinários, importantes para a biodiversidade ou que abriguem
exemplares raros da biota regional, constituídas em terras públicas ou
privadas;

III - reservas extrativistas, assim consideradas as áreas naturais de
domínio público, com uso concedido às populações tradicionais cuja
subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável dos recursos
naturais e que poderão praticar, de forma complementar, atividades
de extrativismo, manejo da flora, agricultura e a agropecuária de
subsistência e pesca artesanal;

IV -florestas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura
florestal de espécies predominantemente nativas, de domínio público,
que tenham como objetivo básico a produção, por meio do uso
múltiplo e sustentável dos recursos da flora, visando a suprir,
prioritariamente, necessidades de populações, podendo também ser
destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

V - As reservas particulares do patrimônio natural têm por objetivo a
proteção dos recursos ambientais representativos da região e poderão
ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho
científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer e serão
especialmente protegidas por iniciativa de seus proprietários,
mediante reconhecimento do poder público, e gravadas com
perpetuidade.

VI - outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder
público.

§ P - O poder público emitirá normas de uso e critérios de
exploração das unidades de uso sustentável.

§ 2° - Nas unidades de conservação de uso sustentável é permitida
a utilização sustentável de recursos naturais.

§ 30 - As categorias e os limites das unidades de conservação de
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uso sustentável só podem ser alterados por meio de lei.

Subseção III
Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Art. 25 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação - SEUC -, constituído por um conselho gestor e pelo
conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais de
domínio público ou privado, reconhecidas pelo Poder Público.

§ 1° - Compete ao SEUC definir a política estadual de gestão e
manejo das unidades de conservação do Estado, bem como a
interação dessas unidades com outros espaços protegidos.

§ 2° - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do SEUC
serão definidos em lei específica, que será encaminhada à
Assembléia Legislativa no prazo de vinte e quatro meses contado da
data de publicação desta lei.

§ 30 - Até que a lei referida no parágrafo anterior entre em vigor, o
COPAM adotará, no âmbito de sua competência, as medidas
necessárias para operacionalizar o SEUC, observadas as diretrizes e
os princípios estabelecidos na legislação pertinente.

§ 40 - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida
de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade,
conforme se dispuser em regulamento.

§ 50 - No processo de consulta de que trata o § 30, o poder público
obriga-se a fornecer informações objetivas e adequadas à
compreensão da população local e de outras partes interessadas.

§ 60 - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica é
facultativa a consulta de que trata o § 3 0 deste artigo.

Art. 26 - Os limites originais de uma unidade de conservação de que
tratam os arts. 23 e 24 somente poderão ser modificados mediante lei,
salvo o acréscimo ou ampliação propostos, que podem ser feitos por
instrumento normativo de nível hierárquico igual ao do que criou a
unidade de conservação.

Parágrafo único - A desafetação ou redução dos limites de uma
unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica.

Art. 27 - As unidades de conservação de domínio público estadual e
as terras devolutas ou as arrecadadas pelo Estado, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, na forma prevista no § 6 0 do art.
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214 da Constituição do Estado, ficam incorporadas ao patrimônio
do IEF.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades
de conservação e às áreas naturais cuja administração seja atribuída
a outro órgão estadual por ato do poder público.

Seção IV
Da Servidão Florestal

Art. 28 - O proprietário rural poderá instituir servidão florestal,
mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação
nativa localizada fora da reserva legal e da área de preservação
permanente.

§ 1° - A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de
servidão florestal será, no mínimo, a mesma estabelecida para a
reserva legal.

§ 2° - A servidão florestal será averbada na margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente,
após anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo
vedada, durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação
da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.

Art. 29 - Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - RF -, título
representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal de
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - ou reserva legal
instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os
percentuais estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - A regulamentação desta lei disporá sobre as
características, natureza e prazo de validade do título de que trata
este artigo, assim como sobre os mecanismos que assegurem ao seu
adquirente a existência e a conservação da vegetação objeto do titulo.

Seção V
Dos Ecossistemas Especialmente Protegidos

Art. 30 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos
remanescentes da Mata Atlântica, veredas, cavernas, campos
rupestres, paisagens notáveis e outras unidades de relevante
interesse ecológico, ecossistemas especialmente protegidos nos
termos do § 70 do art. 214 da Constituição do Estado, ficam sujeitos
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às medidas de conservação estabelecidas em deliberação do
CORAM.

§ l - Os remanescentes da Mata Atlântica, assim definidos pelo
poder público, somente poderão ser utilizados mediante técnicas e
condições que assegurem sua conservação e garantam a estabilidade
e perpetuidade desse ecossistema.
§ 20 - Os remanescentes da Mata Atlântica terão a sua

conceituação, delimitação, tipologia e modalidades de uso definidas
pelo COPAM, no prazo de até trinta e seis meses a partir da data de
publicação desta lei, mediante proposta do órgão competente, ouvido
o Conselho de Administração e Política Florestal do IEF, com base em
estudos realizados por comissão técnico—científica constituída pelo
Poder Executivo, respeitado o direito de propriedade, com as
limitações estabelecidas pela legislação vigente.

§ 30 - Os remanescentes da Mata Seca, caracterizados pelo
complexo de vegetação da floresta estacional decidual, caatinga
arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas
associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e vazante
e seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e as
modalidades de uso definidas pelo CORAM, no prazo de até trinta e
seis meses meses contado da data de publicação desta lei, mediante
proposta do órgão competente, ouvido o Conselho de Administração e
Política Florestal do IEF, respeitado o direito de propriedade, com as
limitações estabelecidas pela legislação vigente.
§ 4° - Até o cumprimento do disposto nos § § 2 0 e 30 , as

conceituações, as delimitações e as modalidades de uso das áreas
dos remanescentes da Mata Atlântica e da Mata Seca no território do
Estado serão definidas pelo órgão competente.

§ 50 - A utilização dos recursos existentes nos campos rupestres,
veredas, nas unidades de relevante interesse ecológico, nas
paisagens notáveis, nas cavernas e em seu entorno, bem como
qualquer alteração desses ecossistemas, ficam condicionadas a ato
normativo do CORAM e autorização do órgão competente.

CAPITULO III
Dos Incentivos Fiscais e Especiais

Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
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para o proprietário rural que:

- preservar e conservar as tipologias florestal e campestre da
propriedade;

II - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas,
as áreas degradadas da propriedade;

III - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais da
propriedade, mediante ato do órgão competente federal; estadual ou
municipal, para fins de proteção dos ecossistemas e de conservação
do solo;

IV - proteger e recuperar corpos d'água.
Parágrafo único - Cabe ao órgão competente do Sistema

Operacional da Agricultura ou, na hipótese de dissolução, a seus
sucessores ou a qualquer outro órgão de assistência técnica que
venha a ser criado comunicar ao proprietário as exigências
mencionadas no "caput" deste artigo.

Art. 32 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos
especiais:

- a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento
oficial;

II - a prioridade de atendimento pelos programas de infra-estrutura
rural, notadamente pelos de proteção e recuperação do solo,
energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;

III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência
técnica e de fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao
agricultor familiar;

IV - o fornecimento de mudas de espécies nativas ou
ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de
preservação, conservação e recuperação ambiental;

VI - o apoio técnico-educativo ao pequeno proprietário rural, em
projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de
produtos e subprodutos florestais, minimizando o impacto sobre as
formações nativas.

Parágrafo único - A concessão de crédito por instituição financeira
oficial, como forma de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida
a autoridade competente, fica condicionada ao cumprimento do

rÀ



930
disposto nesta lei.

Art. 33 - O poder público prestará 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, mediante Termo de
Compromisso assinado com o Poder Público, visando à correção das
irregularidades.

§ 1° - Cabe ao órgão a que se refere o parágrafo único do art. 31
comunicar ao órgão ambiental competente a ocorrência das
irregularidades a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 20 - O proprietário rural que assinar o Termo de Compromisso,
não será apenado pela infração cometida, benefício que cessará
naturalmente se o mesmo não for cumprido, ficando o infrator sujeito
às penas da lei.

Art. 34 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada
aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais, por meio dos
órgãos técnicos estaduais, a gratuidade de assistência técnica,
especialmente para elaboração de planos de manejo florestal
previstos nesta lei.

CAPITULO IV
Da Exploração Florestal

Art. 35 - O Estado, por meio do IEF ou COPAM, no âmbito de suas
competências, autorizará ou licenciará as atividades previstas nesta
lei e fiscalizará sua aplicação, podendo, para tanto, criar os serviços
indispensáveis.
Art. 36 - O licenciamento de empreendimentos minerários

causadores de significativos impactos ambientais, como supressão de
vegetação nativa, deslocamento de populações, utilização de áreas de
preservação permanente, cavidades subterrâneas e outros, fica
condicionado à adoção, pelo empreendedor de estabelecimento de
medida compensatória que inclua a criação, implantação ou
manutenção de unidades de conservação de proteção integral.

§ 1° - A área utilizada para compensação, nos termos do "caput"
deste artigo, não poderá ser inferior àquela utilizada pelo
empreendimento para extração do bem mineral, construção de
estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem,
embarque e outras finalidades.
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§ 2° - A compensação de que trata este artigo será feita,

obrigatoriamente, na bacia hidrográfica e, preferencialmente, no
município onde está instalado o empreendimento.

Art. 37 - A exploração com fins sustentáveis ou a alteração da
cobertura vegetal nativa no Estado para uso alternativo do solo
depende de prévia autorização do órgão competente.

§ 1° - O requerimento para o uso alternativo do solo, devidamente
instruído, será protocolizado no IEF, que terá o prazo máximo de
sessenta dias para a deliberação.

§ 2° - Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem a deliberação do
IEF, o requerimento será remetido automaticamente à Diretoria-Geral
do instituto, que disporá de até quinze dias contados da data do
decurso do primeiro prazo, para deliberar, sob pena de
responsabilidade.

Art. 38—O interessado pelo uso alternativo do solo poderá contratar,
a expensas próprias, profissional ou entidade legalmente habilitados,
credenciados e conveniados com o órgão competente para elaborar e
executar o projeto técnico correspondente, devidamente instruído e
protocolizado no IEF, sem prejuízo das recomendações e informações
técnicas disponíveis relativas à proteção à biodiversidade, bem como
de vistorias e fiscalizações futuras pelo órgão competente.

§ 1° - E vedado à entidade ou técnico credenciados ser o
representante legal ou mandatário do requerente perante o órgão
competente.

§ 2° - Para a deliberação sobre o projeto elaborado por técnico ou
entidade credenciados e para a obtenção de documentos de natureza
ambiental, serão observados os mesmos prazos e trâmites legais
estabelecidos nos § § 1° e 20 do art. 37, sem prejuízo da
responsabilização do órgão competente.

3° - O IEF definirá, por meio de regulamento, no prazo de sessenta
dias da data de publicação desta lei, os critérios de credenciamento
de técnicos e empresas para a prestação dos serviços de que trata o
"caput" deste artigo.

Art. 39 - Não é permitida a conversão de floresta ou outra forma de
vegetação nativa para o uso alternativo do solo na propriedade rural
que possui área desmatada quando for verificado que a referida área
se encontra abandonada, subutilizada ou utilizada de forma
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inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo.

§ 1° - Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de
forma inadequada aquela que não seja efetivamente utilizada, nos
termos do § 3 0 do art. 60 da Lei Federal n° 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no art. 6 0 da
referida lei, ressalvadas as áreas de pousio na pequena propriedade,
na pequena posse rural ou de população tradicional.
§ 20 - A autorização para supressão de vegetação nativa em

propriedades rurais em que as áreas de reserva legal e de
preservação permanente sem uso consolidado não estejam
protegidas em conformidade com a legislação florestal vigente fica
condicionada à assinatura, por seu proprietário, de Termo de
Compromisso, contendo cronograma e procedimentos de recuperação
a serem escolhidos dentre os estabelecidos no art. 17 desta lei.

Art. 40 - Nas ações de licenciamento para exploração florestal, para
fins de uso alternativo do solo, o IEF adotará mecanismos de
descentralização mediante a criação de postos itinerantes voltados
para o atendimento volante das comunidades rurais.

Art. 41 - A exploração de vegetação nativa por pessoa físicas ou
jurídica visando exclusivamente à composição de suprimento
industrial, às atividades de carvoejamento, à obtenção de lenha,
madeira e de outros produtos e subprodutos florestais, somente será
realizada por meio de plano de manejo analisado e aprovado pelo
órgão competente, que fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§ 1° - O órgão competente estabelecerá as normas referentes à
elaboração e à execução de plano de manejo florestal previsto neste
artigo, observados os critérios sócioeconômicos e de proteção à
biodiversidade.

§ 2 1 - Nas áreas a serem exploradas em regime de plano de manejo
florestal, não é permitido o corte raso, salvo em casos especiais,
mediante autorização do órgão competente.
Art. 42 - Nas plantações florestais são livres a colheita e a

comercialização de produtos e subprodutos, mediante prévia
comunicação ao órgão competente.
§ 1° - Em propriedades rurais não vinculadas, legal ou

contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais, a
operação de transformação dependerá da indicação volumétrica

rÀ



933
comunicada pelo produtor ao órgão competente.
§ 2° - Ressalvado o disposto no §1 0, as operações de

transformação dependerão da apresentação da documentação
acompanhada de inventário florestal.

Art. 43 - Será dado aproveitamento socioeconômico a todo produto
florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus resíduos.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento
de produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de
utilização, desmatamento, exploração ou alteração da cobertura
vegetal no Estado.

§ 2° - O aproveitamento de produtos e subprodutos oriundos das
atividades a que se refere o § 1° deste artigo, bem como de seus
resíduos, será fiscalizado e monitorado pelo órgão competente.

Art. 44 - O Poder Executivo estabelecerá normas de controle
ambiental e de segurança para a comercialização e o transporte dos
produtos e subprodutos florestais submetidos a processamento
químico ou mecânico.

Art. 45 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro,
no órgão estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore,
produza, utilize, consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no
Estado de Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos
da flora nativa e plantada.

Parágrafo único - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:
- a pessoa tísica que utilize produtos ou subprodutos da flora para

uso doméstico ou trabalhos artesanais;
II - aquele que tenha por atividade a apicultura;
III - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos
limites estabelecidos pelo poder público.

IV - o produtor rural que produzir carvão vegetal de aproveitamento
de material lenhoso oriundo de desmatamento licenciado.

Art. 46 - A pessoa tísica ou jurídica poderá comercializar produtos
ou subprodutos florestais de formação nativa, oriundos de
desmatamento ou limpeza de terreno autorizados pelo IEF para uso
alternativo do solo.

§ 1° - A autorização para exploração florestal emitida pelo IEF
complementará o documento de natureza ambiental destinado à
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comercialização e ao transporte do produto ou subproduto florestal.

§ 2° - Compete ao IEF, no curso do ano agrícola, emitir laudo de
fiscalização que comprove o uso alternativo do solo.

§ 30 - A volumetria autorizada de produtos e subprodutos florestais
poderá ser parcelada à pessoa física e jurídica e controlada mediante
a emissão de documento de natureza ambiental com prazo de
validade correspondente ao período estipulado na autorização para
exploração florestal.

§ 40 - A não comprovação do uso alternativo do solo sujeitará o
infrator ao pagamento de multa e à implementação de medidas
mitigadoras ou compensatórias de reparação ambiental, sem prejuízo
de outras cominações cabíveis.

Art. 47 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize,
beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da
flora em volume anual igual ou superior a 8.000 m 3 (oito mil metros
cúbicos) de madeira, 12.000 st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000
mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos seus resíduos ou
subprodutos, fica obrigada, a utilizar ou consumir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de produção, no
percentual mínimo de 90% (noventa por cento), sendo-lhe facultado o
consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento de produtos e
subprodutos de formação nativa autorizado pelo IEF para uso
alternativo do solo.

§ 1° - A pessoa física ou jurídica que seja consumidora de floresta
nativa na forma do "caput" deste artigo, promoverá plantio que
produza volume equivalente ao produto consumido, podendo optar
pelos seguintes mecanismos:

- recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;
II - formação de florestas próprias ou fomentadas, no próprio ano

agrícola ou no ano agrícola subseqüente;
III - participação em associações de reflorestadores ou outros

sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo poder público.
§ 20 - Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa

oriundos de outros Estados da Federação e apresentados na
Comprovação Anual de Suprimento - CAS - deverão estar
acobertados pelos documentos de controle de origem.

§ 30 - o percentual de uso de produto e subproduto florestal
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proveniente de uso alternativo do solo terá como base de cálculo
apenas a parte do suprimento referente às florestas implantadas ou
manejadas no território de Minas Gerais.

§ 40 - o disposto no inciso 1 do §10 não se aplica à pessoa física ou
jurídica que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada ou
aparelhada, produto acabado para uso final ou outros, e que tenha
cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.

§ 50 - o consumo excedente constatado pelo órgão competente,
acima de 10% (dez por cento) do aproveitamento de produtos ou
subprodutos de formação nativa para o uso alternativo do solo,
autorizado na origem, será cobrado em dobro para a pessoa física ou
jurídica a que se refere o "caput" deste artigo, na forma de reposição
florestal, à Conta Recursos Especiais a Aplicar.

Art. 48 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47, que
tenha apresentado o seu Plano de Auto Suprimento - PAS -, fica
obrigada a apresentar, no final do exercício, a Comprovação Anual de
Suprimento - CAS.

Parágrafo único - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira In
natura" oriunda exclusivamente de florestas plantadas próprias e que
atenda às condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e
colheita.

Art. 49 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie,
utilize ou consuma produtos e subprodutos florestais oriundos de
florestas nativas e que não se enquadre nas categorias definidas no
art. 47 fica obrigada a formar florestas para fins de reposição florestal,
em compensação pelo consumo.

§ 10 - A reposição florestal prevista neste artigo poderá ser realizada
por meio de:

- recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;
II - formação de florestas próprias ou fomentadas, no mesmo ano

agrícola ou no ano agrícola subseqüente;
III - participação em associação de reflorestadores ou entidade

similar, de acordo com as normas fixadas pelo poder público.
§ 2° - A reposição florestal a que se refere este artigo será feita com

espécies adequadas às necessárias ao consumo.
§ 30 - 0 disposto neste artigo não se aplica a pessoa física ou
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jurídica que utilize lenha para uso doméstico, madeira serrada ou
aparelhada, produto acabado para uso final ou similar e que tenha
cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.

Art. 50 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser
movimentada pelo órgão competente, destinada a arrecadar recursos
de pessoa física ou jurídica que utilize, comercialize ou consuma
produto ou subproduto da flora de origem nativa e que tenha feito
opção pelo recolhimento.

Parágrafo único - Os recursos arrecadados na conta a que se refere
o "caput" deste artigo serão destinados a programas de recomposição
florestal, de regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas
ou exóticas, ou a programas oficiais de fomento florestal em projetos
de fazendeiros florestais, de implantação de unidades de conservação
e de aprimoramento técnico do quadro de pessoal do órgão
competente.

Art. 51 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado,
preferencialmente no território do município produtor.

Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima
florestal poderá, para quitar passivos ambientais, a critério do órgão
competente, fazer dação em pagamento ao patrimônio público de área
considerada, técnica e cientificamente, de relevante e excepcional
interesse ecológico, conforme critérios constantes em
regulamentação.

Art. 53 - A comprovação de exploração autorizada se fará mediante
a apresentação:

- do documento original ou da fotocópia autenticada, na hipótese
de desmatamento, deslocamento e demais atos que dependam da
autorização formal do órgão competente;

II - de nota fiscal, acompanhada de documento de natureza
ambiental instituído pelo poder público, na hipótese de transporte,
estoque, consumo ou uso de produto ou subproduto florestal.

CAPITULO V
Das Infrações e Penalidades

Art. 54 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei
sujeitam o infrator às penalidades especificadas no Anexo, sem
prejuízo da reparação do dano ambiental, no que couber, e de outras
sanções legais cabíveis, com base nos seguintes parâmetros:
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- advertência;

II - multa, que será calculada por unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo
com a natureza da infração cometida;

III - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de
instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na prática da infração, exceto
ferramentas e equipamentos não mecanizados, lavrando-se o
respectivo termo, conforme consta no Anexo desta lei;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando
houver iminente risco para a flora, fauna ou recursos hídricos;

V - suspensão ou revogação de concessão, permissão, licença ou
autorização, bem como de entrega ou utilização de documentos de
controle ou registro expedidos pelo órgão competente;

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras, de
reposição ou reparação ambiental.

§ l - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.
§ 20 - A advertência será aplicada pela inobservância das

disposições desta lei e da legislação em vigor ou de preceitos
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
artigo.

§ 30 - As multas previstas nesta lei podem ser parceladas em até
doze vezes, corrigindo—se o débito, desde que as parcelas não sejam
inferiores a R$50,00 (cinqüenta reais) e mediante pagamento, no ato,
da primeira parcela.

§ 41 - Cabem ao órgão competente as ações administrativas
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais,
relativamente aos créditos constituídos.

Art. 55 - As penalidades previstas no art. 54 incidem sobre os
autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais, ou
sobre quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração ou
para obter vantagem dela.

Parágrafo único - Se a infração for praticada com a participação
direta ou indireta de técnico responsável, será o fato motivo de
representação para abertura de processo disciplinar pelo órgão de
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classe, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 56 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova
infração da mesma natureza, após ter sido condenado, em decisão
administrativa definitiva, por infração anterior, no período de doze
meses ou decisão judicial transitada em julgado, para os casos de
autuação previstos neste artigo.

§ 1° - Em caso de reincidência, a multa será aplicada:
- no valor previsto no Anexo desta lei, no caso de advertência

anterior;
II - em dobro.
§ 20 - Serão revogados o registro, a licença, a autorização, a

concessão, a permissão e a outorga concedidos à pessoa física ou
jurídica que reincidir em infração sujeita a pena de suspensão.

Art. 57 - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.

Art. 58 - O IEF reexaminará, a pedido do interessado, as penas
pecuniárias de valor igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais),
aplicadas com base na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, e
nesta lei, impostas a produtores, possuidores ou arrendatários de
propriedades rurais com área:

- inferior a 200ha (duzentos hectares), quando localizada no
Polígono das Secas;

II - igual ou inferior a 30ha (trinta hectares), nas demais regiões do
Estado.

§ 1° - No reexame de penas pecuniárias de que trata o "caput"
deste artigo, serão observados os seguintes critérios combinados:

- redução de valores:
a) em até 70% (setenta por cento), para pagamento a vista;
b) em até 60% (sessenta por cento), para pagamento em três

parcelas mensais e consecutivas;
c) em até 50% (cinqüenta por cento), para pagamento em seis

parcelas mensais e consecutivas;
II - substituição de até 70% (setenta por cento) do valor da pena,

depois de aplicado o disposto no inciso 1, por investimento, pelo
infrator, em obras ou serviços de recuperação ambiental,
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preferencialmente em sua propriedade, mediante aprovação prévia
do órgão competente.

§ 2° - Em caso do parcelamento de que trata o § l 0 deste artigo, a
primeira parcela será paga no ato da concessão do benefício.

§ 3° - O valor da penalidade, depois de aplicada a redução de que
trata o inciso 1 do § l, não poderá ser inferior a R$4.000, 00 (quatro
mil reais).

§ 4° - Nas propriedades a que se refere o "caput" deste artigo, até
100% (cem por cento) do montante das penalidades com valor inferior
a R$4.000,00 (quatro mil reais) poderão ser transformados, a critério
do órgão competente, em obras ou serviços de recuperação
ambiental, mediante requerimento a ser protocolizado pelo
interessado.

Art. 59 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com
a indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do
prazo para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla
defesa e o contraditório.

Art. 60 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem
o prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar
recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e protocolado no IEF.

§ 1° - Na análise dos recursos administrativos, serão observados:
- multa-base, prevista no Anexo desta lei;

li - atenuantes e agravantes;
III - redução em até cem por cento do valor aplicado;
IV - existência da nulidade.
§ 20 - São circunstâncias que atenuam a sanção administrativa:
- o baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II - o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea
reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental
causada;

III - a comunicação prévia, pelo infrator, do perigo iminente de
degradação ambiental;

IV - situação pregressa do infrator e qualidade ambiental da
propriedade.

§ 3° - São circunstâncias que agravam a sanção administrativa:
- a reincidência nas infrações de natureza ambiental;

II - o dano a florestas primárias ou em estágio avançado de

rÁ.
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regeneração;

III - o dolo;
IV - os atos que exponham a risco a saúde da população ou o meio

ambiente;
V - os atos que concorram para danos a propriedade alheia;
VI - o dano a áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas a

regime especial de uso por ato do poder público;
VII - os atos de dano ou perigo de dano praticados em domingos ou

feriados, à noite ou em época de seca.
§ 40 - Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor-Geral

do IEF, no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de Administração
e de Política Florestal da autarquia, independentemente de depósito
ou caução.

Art. 61 - O infrator, quando autuado por desmatamento em área
passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins
agropecuários, tem o prazo de trinta dias para regularizar a situação
no IEF, com vistas ao desembargo de suas atividades.

Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os
produtos e subprodutos apreendidos pela fiscalização serão alienados
em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o caso, ou
doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia
avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou
outras com fins benemerentes, mediante justificativa em requerimento
próprio, lavrando-se o respectivo termo.

§ 1° - Na hipótese da doação a que se refere o "capur deste artigo,
a autoridade ambiental competente encaminhará cópia do respectivo
termo ao Ministério Público.

§ 2° - A madeira e os produtos e subprodutos perecíveis doados e
não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido
no documento de doação, serão objeto de nova doação ou alienação
em hasta pública, a critério do órgão competente, ao qual reverterão
os recursos apurados.

§ 30 - Não será permitida às instituições a que se refere o "caput"
deste artigo a comercialização de qualquer produto ou subproduto
florestal doado, proveniente de apreensão, salvo com autorização da
autoridade ambiental competente.

§ 40 - Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte e
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beneficiamento de produtos e subprodutos apreendidos e os
demais encargos legais correrão à conta do infrator.

Art. 63 - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no
cometimento de infração, até que o infrator regularize a situação no
órgão competente, com o pagamento da multa, oferecimento de
defesa ou impugnação.

§ l o - Os custos da retenção a que se refere o "caput" correrão à
conta do infrator.

§ 2° - No caso de veículo ou equipamentos motorizados
apreendidos e retidos, após a regularização pelo infrator com o
pagamento da multa ou considerado procedente o recurso interposto,
será de responsabilidade do órgão competente a sua devolução no
mesmo estado em que foi apreendido.

CAPITULO VI
Disposições Finais

Art. 64— As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que
envolvam o uso de tratores de esteira ou similares para
desmatamento autorizado são obrigadas a cadastrar-se no IEF.

Parágrafo único - O IEF promoverá, diretamente ou mediante
convênio ou contrato, cursos de operação defensiva para os
operadores dos serviços a que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 65 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos
emolumentos previstos nesta lei serão destinados às atividades-fins
do IEF.

Art. 66 - No prazo de cento e oitenta dias da publicação desta lei, o
poder público promoverá a instalação de instâncias regionais,
integradas paritariamente por representantes do poder público e da
sociedade civil organizada, para julgar recursos de pequenas
infrações, quendo o valor da multa for inferior a R$ 4.000,00 (quatro
mil reais).

Art. 67 - A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio,
arrendamento ou outra forma de alienação que, de qualquer modo,
afete o controle e a composição de empresa ou os seus objetivos
sociais não a exime, nem sua sucessora, das obrigações
anteriormente assumidas, previstas nesta lei, que constarão nos
instrumentos escritos que formalizarem tais atos, os quais serão
levados a registro público.
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Art. 68 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta

lei, o Estado, por intermédio do IEF e da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG -, promoverá a revisão dos convênios com o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA -, para adequá-los aos termos desta lei.

Art. 69 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG,
por intermédio das companhias com função na área ambiental, e o
Como de Bombeiros atuarão articuladamente com a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -
e suas entidades vinculadas.

Parágrafo único - As companhias da PMMG com função na área
ambiental poderão agir articuladamente com outros órgãos
ambientais, mediante convênio, para proteção da fauna e da flora.

Art. 70 - Os procedimentos relativos à prevenção, ao controle e ao
combate a incêndios florestais, bem como às queimadas de modo
geral, são os definidos em lei específica.

Art. 71 - No caso de reforma e abertura de estradas e rodovias,
inclusive federais, a plantação de gramíneas às margens das vias,
quando necessária, será feita com espécies de baixo porte ou de
hábitos estoloníferos, com vistas à prevenção de incêndios.

Art. 72 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
no prazo de até cento e oitenta dias contados da data de publicação
desta lei, projeto dispondo sobre a reestruturação e o plano de
carreira dos servidores do IEF.

Parágrafo único - Será criado, no plano de carreira dos servidores
do IEF, o corpo de fiscalização do Instituto.

Art. 73 - No prazo de noventa dias contados da data de publicação
desta lei, o Poder Executivo promoverá, por decreto, a reestruturação
do Conselho de Administração e Política Florestal do IEF, com vistas
a tornar a sua composição paritária entre representantes do Poder
Público e da sociedade civil organizada.

Art. 74 - O inciso II do art. 90 da Lei n° 12.582, de 17 de julho de
1997, fica acrescido da seguinte alínea "h":

"Art. 90 -	...............................................
II - ................................................................................
h) um representante do Sindicato dos Produtores Energéticos

Florestais e Outros Derivados da Madeira do Estado de Minas Gerais
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- SIND-ENER -, por ele indicado.".

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita
desta lei às escolas públicas e privadas de 1°, 2 0 e 30 graus, aos
sindicatos e associações de proprietários e trabalhadores rurais do
Estado, a bibliotecas públicas e prefeituras municipais e promoverá
campanhas institucionais com vistas à sua divulgação.

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo
será acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da
lei e dos princípios de conservação da natureza.
Art. 76 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar

monetariamente os valores constantes nesta lei, a partir da data de
sua vigência, segundo a variação da inflação.

Art. 77 - As emissoras abertas de rádio e televisão, públicas e
privadas, inclusive as comunitárias, incluirão em sua programação
semanal matéria educativa de interesse ambiental.

Art. 78 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 79— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a

Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991, e os arts. 1° e 2 0 da Lei n°
13.192, de 27 de janeiro de 1999.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Ailton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
ANEXO

(a que se refere o art. 54 da Lei n° , de de de 2002.)
QUADRO DE ESPECIFICAÇOES DAS PENALIDADES

PECUNIÁRIAS RELATIVAS A INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL DO ESTADO

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.5.2002.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.439/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.439/2001, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares
do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno com as Emendas
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nos i a 37 ao 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 § 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° 1.439/2001
Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado

de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TITULO 1
Disposições Gerais

CAPITULO 1
Generalidades

Art. 1° - O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas
Gerais - CEDM - tem por finalidade definir, especificar e classificaras
transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções
disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como
regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar e o funcionamento
do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU.

Art. 20 - Este Código aplica-se:
- aos militares da ativa;

II - II - aos militares da reserva remunerada, nos casos
expressamente mencionados neste Código.

Parágrafo único - Não estão sujeitos ao disposto neste Código:
- os Coronéis Juizes do Tribunal de Justiça Militar Estadual,

regidos por legislação específica;
II - os militares agregados pelos seguintes motivos:
a) licença para tratar de interesse particular;
b) posse em cargo, emprego ou função pública civil, temporária e

não eletiva, da administração direta e indireta;
c) licença para candidatar-se a cargo eletivo.
Art. 30 - A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares,

devendo-se preservar as melhores relações sociais entre eles.
§ 1° - E dever do militar incentivar e manter a harmonia, a

solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e
profissional.

rs



945

§ 2 0 - O relacionamento dos militares entre si e com os civis
pautar-se-á pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia,
respeito, confiança e lealdade.

Art. 40 - Para efeito deste Código, a palavra comandante é a
denominação genérica dada ao militar investido de cargo ou função de
direção, comando ou chefia.

Art. 50 - Será classificado com um dos seguintes conceitos o militar
que, no período de doze meses, tiver registrada em seus
assentamentos funcionais a pontuação adiante especificada:

- conceito "A" - cinqüenta pontos positivos;
II - conceito "6"— cinqüenta pontos negativos, no máximo;
III - conceito "C" - mais de cinqüenta pontos negativos.
§ 1° - Ao ingressar nas Instituições Militares Estaduais - IMEs -' o

militar será classificado no conceito "B", com zero ponto.
§ 2° - A cada ano sem punição, o militar receberá dez pontos

positivos, até atingir o conceito "A:,.
CAPITULO II

Princípios de Hierarquia e Disciplina
Art. 60 - A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional

das IMEs.
§ 1° - A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis

diferentes, dentro da estrutura das IMEs.
§ 2° - A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos

militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de
deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia,
quanto aos seguintes aspectos:

- pronta obediência às ordens legais;
II - observância às prescrições regulamentares;
III - emprego de toda a capacidade em benefício do serviço;
IV - correção de atitudes;
V - colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a

efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs.
Art. 70 - O princípio de subordinação rege todos os graus da

hierarquia militar, em conformidade com o Estatuto dos Militares do
Estado de Minas Gerais - EMEMG.

Art. 80 - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática
de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade
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competente, no prazo estabelecido no art. 57, nos limites de sua
competência.

CAPITULO III
Ética Militar

Art. 90 - A honra, o sentimento do dever militar e a correção de
atitudes impõem conduta morai e profissional irrepreensíveis a todo
integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de
ética militar:

- amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da
dignidade profissional;

II - observar os princípios da Administração Pública, no exercício
das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo;

III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções

e ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos

praticados por integrantes das IME5;
VI - zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma

prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão
comum:

VII - praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de
cooperação;

VIII - ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem
e observar as normas da boa educação:

IX - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos
internos das IMEs ou de matéria sigilosa;

X - cumprir seus deveres de cidadão;
XI - respeitar as autoridades civis e militares:
XII - garantir assistência moral e material à família ou contribuir para

ela;
XIII - preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na

reserva remunerada, os preceitos da ética militar;
XIV - exercitar a proatividade no desempenho profissional:
XV - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter

facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;

XVI - abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das
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designações hierárquicas:

a) em atividades liberais, comerciais ou industriais;
b) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de

assuntos institucionais;
c) no exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada;
d) em atividades religiosas;
e) em circunstâncias prejudiciais à imagem das IMEs.
Parágrafo único - Os princípios éticos orientarão a conduta do

militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências
das IME5, dando-se sempre, entre essas ações, preferência àquelas
de cunho educacional.

Art. lo- Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar
a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de
substituí-Ia por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido
o CEDMU.

TÍTULO II
Transgressões Disciplinares

CAPITULO 1
Definições, Classificações e Especificações

Art. 11 - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos
princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IME5 em
sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada
neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação
dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum.

Art. 12 - A transgressão disciplinar será leve, média ou grave,
conforme classificação atribuída nos artigos seguintes, podendo ser
atenuada ou agravada, consoante a pontuação recebida da
autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes e agravantes.

Art. 13— São transgressões disciplinares de natureza grave:
- praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os

princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente
comprovado em procedimento apuratório;

II - concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da
prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento
apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete
gravemente a credibilidade e a imagem dos militares;

III - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a
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grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da
classe;

IV - exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha
relações funcionais;

V - ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou
humilhante a qualquer pessoa;

VI - apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito
de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em
situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança
própria ou alheia;

VII - praticar ato violento, em situação que não caracterize infração
penal;

VIII - divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter
sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função;

IX - utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob
sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de
terceiros;

X - exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo,
diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja
fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar
ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação;

XI - maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa
apreendida sob sua custódia ou deixar de tomar providências para
garantir sua integridade física;

XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a
ato da administração pública;

XIII - autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita
contra ato de superior hierárquico ou contrária à disciplina militar;

XIV - agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e
avaliação de atos, no exercício de sua competência, causando
prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa;

XV - dormir em serviço;
XVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
XVII - negar publicidade a ato oficial;
XVIII - induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em

procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o
faça;
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XIX - fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir

que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida;
XX - faltar ao serviço.
Art. 14— São transgressões disciplinares de natureza média:
- executar atividades particulares durante o serviço;

II - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada
por fato que revele desempenho insuficiente desconhecimento da
missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário
ás normas legais, regulamentares e a documentos normativos,
administrativos ou operacionais;

III - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos
casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir;

IV - assumir compromisso em nome da IME ou representá-la
indevidamente;

V - usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs;
VI - descumprir norma técnica de utilização e manuseio de

armamento ou equipamento;
VII - faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir fato

do qual tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da
ampla defesa;

VIII - deixar de providenciar medida contra irregularidade de que
venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tonar providências a
respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições;

IX - utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de
outrem para esquivar-se de responsabilidade;

X - danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência
ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou
seja detentor;

XI - deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais
de respeito e honras militares, definidos em normas especificas;

XII - contribuir para a desarmonia entre os integrantes das
respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou
comunicação infundados;

XIII - manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da
Fazenda Pública;

XIV - maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens
semoventes das lMEs;
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XV - deixar de observar prazos regulamentares;
XVI - comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter

político-partidário, exceto a serviço;
XVII - recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado;
XVIII - não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo

se previamente autorizado, em operações policiais específicas;
XIX - participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa

industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego
remunerado.

Art. 15— São transgressões disciplinares de natureza leve:
- chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço

de que deva participar;
II - deixar de observar norma específica de apresentação pessoal

definida em regulamentação própria;
III - deixar de observar princípios de boa educação e correção de

atitudes;
IV - entrar ou tentar entrar em repartição ou acessar ou tentar

acessar qualquer sistema informatizado, de dados ou de proteção,
para o qual não esteja autorizado;

V - retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o
exercício de atribuição;

VI - fumar em local onde esta prática seja legalmente vedada;
VII - permutar serviço sem permissão da autoridade competente.

CAPITULO II
Julgamento da Transgressão

Art. 16 - O julgamento da transgressão será precedido de análise
que considere:

- os antecedentes do transgressor;
II - as causas que a determinaram;
III - a natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram;
IV - as conseqüências que dela possam advir.
Art. 17 - No julgamento da transgressão, serão apuradas as causas

que a justifiquem e as circunstâncias que a atenuem ou agravem.
Parágrafo único - A cada atenuante será atribuído um ponto positivo

e a cada agravante, um ponto negativo.
Art. 18— Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção

atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros:
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- de um a dez pontos para infração de natureza leve;

II - de onze a vinte pontos para infração de natureza média;
III - de vinte e um a trinta pontos para infração de natureza grave.
§ 1° - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por

base a seguinte pontuação, sobre a qual incidirão, se existirem, as
atenuantes e agravantes:

- cinco pontos para transgressão de natureza leve;
II - quinze pontos para transgressão de natureza média;
III - vinte e cinco pontos para transgressão de natureza grave.
§ 20 - Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação dos pontos

correspondentes às atenuantes e às agravantes, bem como da
pontuação prevista no art. 51, reclassificando-se a transgressão, se
for o caso.

Art. 19— São causas de justificação:
- motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;

II - evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública;
III -ter sido cometida a transgressão:
a) na prática de ação meritória;
b) em estado de necessidade;
c) em legítima defesa própria ou de outrem;
d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente

legal;
e) no estrito cumprimento do dever legal;
f) sob coação irresistível.
Parágrafo único - Não haverá punição, quando for reconhecida

qualquer causa de justificação.
Art. 20 - São circunstâncias atenuantes:
- estar classificado no conceito "A";

II - ter prestado serviços relevantes;
III - ter o agente confessado espontaneamente a autoria da

transgressão, quando esta for ignorada ou imputada a outrem;
IV - ter o transgressor procurado diminuir as conseqüências da

transgressão, antes da sanção, reparando os danos;
V - ter sido cometida a transgressão:
a) para evitar conseqüências mais danosas que a própria

transgressão disciplinar;
b) em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que isso
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não constitua causa de justificação;

c) por falta de experiência no serviço;
d) por motivo de relevante valor social ou moral.
Art. 21 - São circunstâncias agravantes:
- estar classificado no conceito "C";

II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III - reincidência de transgressões, ressalvado o disposto no art. 94;
IV - conluio de duas ou mais pessoas;
V - cometimento da transgressão:
a) durante a execução do serviço;
b) com abuso de autoridade hierárquica ou funcional;
c) estando tardado e em público;
d) com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante

concurso de pessoas;
e) com abuso de confiança inerente ao cargo ou função;
f) por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de

terceiros;
g) para acobertar erro próprio ou de outrem;
h) com o fim de obstruir ou dificultar apuração administrativa, policial

ou judicial, ou o esclarecimento da verdade.
Art. 22 - Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes

sanções disciplinares:
- de um a quatro pontos, advertência;

II - de cinco a dez pontos, repreensão;
III - de onze vinte pontos, prestação de serviço;
IV - de vinte e um a trinta pontos, suspensão.

TITULO III
Sanções Disciplinares

CAPITULO 1
Natureza e Amplitude

Art. 23 - A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem
caráter preventivo e educativo.

Art. 24 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da
transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares:

- advertência;
II - repreensão;
111 - prestação de serviços de natureza preferencialmente
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operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que
não exceda a oito horas;

IV - suspensão, de até dez dias
V - reforma disciplinar compulsória;
VI - demissão;
VII - perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva.
Art. 25 - Poderão ser aplicadas, independentemente das demais

sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas:
- cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio

ou exame;
II - destituição de cargo, função ou comissão;
III - movimentação de unidade ou fração.
§ 1° - Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou

expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos
dias em que se verificar a transgressão, independentemente da
sanção disciplinar.

§ 2° - As sanções disciplinares de militares serão publicadas em
boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo
vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for
imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido
pelo CEDMU.

CAPITULO II
Disponibilidade Cautelar

Art. 26 - O Corregedor da [ME, o Comandante da Unidade, o
Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU -, o
Presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar e o
Encarregado de Inquérito Policial Militar - 1PM - poderão solicitar ao
Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar.

Art. 27 - Por ato fundamentado de competência indelegável do
Comandante-Geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade
cautelar, nas seguintes hipóteses:

- quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro
da classe e a honra pessoal;

II - quando acusado de prática de crime ou de ato irregular que
efetivamente concorra para o desprestígio das IMEs e dos militares.

§ l - Para declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível
a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de
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responsabilidade do militar.

§ 2° - A disponibilidade cautelar terá duração e local de
cumprimento determinado pelo Comandante-Geral, e como
pressuposto a instauração de procedimento apuratório, não podendo
exceder o período de quinze dias, prorrogável por igual período, por
ato daquela autoridade, em casos de reconhecida necessidade.

§ 3°— A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção dos
vencimento e vantagens integrais do cargo.

CAPITULO III
Execução

Art. 28 - A advertência consiste em uma admoestação verbal ao
transgressor.

AI. 29 - A repreensão consiste em uma censura formal ao
transgressor.

Art. 30 - A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de
tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada
habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não
exceda a oito horas, sem remuneração extra.

Art. 31 - A suspensão consiste em uma interrupção temporária do
exercício de cargo, encargo ou função, não podendo exceder a dez
dias, observado o seguinte:

- os dias de suspensão não serão remunerados;
II - o militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos

decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função.
Parágrafo único - A aplicação da suspensão obedecerá aos

seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados:
- de vinte e um a vinte e três pontos, até três dias;

II - de vinte e quatro a vinte e cinco pontos, até cinco dias;
III -de vinte e seis a vinte e oito pontos, até oito dias;
IV - de vinte e nove a trinta pontos, até dez dias.
Art. 32 - A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida

excepcional, de conveniência da administração, que culmina no
afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo
reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar
pelo menos quinze anos de efetivo serviço.

Parágrafo único - Não poderá ser reformado disciplinarmente o
militar que:
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- estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por

crime contra o patrimônio público ou particular;
li - tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a

dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou
estiver cumprindo pena;

III - cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o
decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim
reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar.

Art. 33 - A demissão consiste no desligamento de militar da ativa
dos quadros da IME, nos termos do EMEMG e deste Código.

Parágrafo único - A demissão pune determinada transgressão ou
decorre da incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e
somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade ou
incompatibilidade ao regime disciplinar da Instituição.

Art. 34 - Ressalvado o disposto no § 1° do art. 42 da Constituição da
República, a demissão de militar da ativa com menos de três anos de
efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório,
será precedida de Processo Administrativo-Disciplinar Sumário -
PADS -, instaurado quando da ocorrência das situações a seguir
relacionadas:

- reincidência em falta disciplinar de natureza grave, para o militar
classificado no conceito "C";

II - prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe,
independentemente do conceito do militar.

Art. 35 - No PADS, as razões escritas de defesa deverão ser
apresentadas pelo acusado ou seu procurador legalmente constituído,
no prazo de cinco dias úteis do final da instrução.

§ l - E assegurada a participação da defesa na instrução, por meio
do requerimento da produção das provas que se fizerem necessárias,
cujo deferimento ficará a critério da autoridade processante, e do
arrolamento de até cinco testemunhas.

§ 2° - O acusado e seu defensor serão notificados, por escrito, com
antecedência mínima de vinte e quatro horas de todos os atos
instrutórios, sendo que, no caso de seu interrogatório, esse prazo será
de quarenta e oito horas.

§ 3°— É permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar
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a testemunha, bem como, ao final do depoimento, formular
perguntas por intermédio da autoridade processante.

§ 40_ Aplicam-se ao PADS, no que couber, as normas do Processo
Administrativo-Disciplinar.

§ 50 - o prazo para conclusão do processo sumário será de vinte
dias, prorrogável por mais dez dias.

Art. 36 - A demissão de militar da ativa com no mínimo três anos de
efetivo serviço ocorrerá por proposta da Comissão de Processo
Administrativo-Disciplinar - CPAD -, ressalvado o disposto no § 1° do
art. 42 da Constituição da República.

Art. 37 - A perda da graduação consiste no desligamento dos
quadros das IMEs.

Art. 38 - Será aplicado o cancelamento de matrícula, com
desligamento de curso, estágio ou exame, conforme dispuser a norma
escolar própria, a discentes de cursos das IME5, observado o disposto
no art. 34 ou no art. 64, dependendo de seu tempo de efetivo serviço.

Art. 39—O discente das IMEs que era civil quando de sua admissão,
ao ter cancelada sua matrícula e ser desligado do curso, observando-
se o disposto no ar[. 34 ou no art. 64, será também excluído da
Instituição.

Art. 40 - Quando o militar incorrer em ato incompatível com o
exercício do cargo, função ou comissão, será destituído,
independentemente da aplicação de sanção disciplinar, nos termos do
inciso II do art. 25.

CAPÍTULO IV
Regras de Aplicação

Art. 41 - A sanção será aplicada com justiça, serenidade,
imparcialidade e isenção.

Art. 42 - O ato administrativo-disciplinar conterá:
- a transgressão cometida, em termos concisos, com relato

objetivo dos fatos e atos ensejadores da transgressão;
II - a síntese das alegações de defesa do militar;
III - a conclusão da autoridade e a indicação expressa dos artigos e

dos respectivos parágrafos, incisos, alíneas e números, quando



957
couber, da lei ou da norma em que se enquadre o transgressor e
em que se tipifiquem as circunstâncias atenuantes e agravantes, se
existirem;

IV - a classificação da transgressão;
V - a sanção imposta;
VI - a classificação do conceito que passa a ter ou em que

permanece o transgressor.
Art. 43 - O militar será formalmente cientificado de sua classificação

no conceito "C".
Art. 44 - O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado

do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade.
CAPITULO 

Competência para Aplicação
Art. 45 - A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito

da respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau
hierárquico, sendo deferida:

- ao Governador do Estado e Comandante-Geral, em relação
àqueles que estiverem sujeitos a este Código;

II - ao Chefe do Estado-Maior, na qualidade de Subcomandante da
Corporação, em relação aos militares que lhe são subordinados
hierarquicamente;

III - ao Corregedor da IME, em relação aos militares sujeitos a este
Código, exceto o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o
Chefe do Gabinete Militar;

IV - ao Chefe do Gabinete Militar, em relação aos que servirem sob
sua chefia ou ordens;

V - aos Diretores e Comandantes de Unidades de Comando
Intermediário, em relação aos que servirem sob sua direção, comando
ou ordens, dentro do respectivo sistema hierárquico;

VI - aos Comandantes de Unidade, Chefes de Centro e Chefes de
Seção do Estado-Maior, em relação aos que servirem sob seu
comando ou chefia.

§ 1° - Além das autoridades mencionadas nos incisos 1, II e III deste
artigo, compete ao Corregedor ou correspondente, na Capital, a
aplicação de sanções disciplinares a militares inativos.
§ 20 - A competência descrita no parágrafo anterior é dos

Comandantes de Comandos Intermediários e de Unidades, na
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respectiva região ou área, exceto, em ambos os casos, quanto aos
oficiais inativos do último posto das IMEs.

Art. 46 - Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais
de uma Unidade, caberá ao Comandante imediatamente superior, na
linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos,
adotar as medidas disciplinares de sua competência ou transferir para
a autoridade competente o que lhe escapar à alçada.

§ 1° - Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com
ação disciplinar sobre o militar, conhecerem da falta, competirá à de
posto mais elevado punir, salvo se esta entender que a punição cabe
nos limites da competência da outra autoridade.

§ 20 - No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolvam militar
das Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente
das IMEs deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles
que lhe são subordinados.

§ 30 - A competência de que trata este artigo e seus § § 10 e 20 será
exercida também pelo Corregedor da respectiva IME.

Art. 47 - As autoridades mencionadas nos incisos 1 e II do art. 45
são competentes para aplicar sanção disciplinar a militar que estiver à
disposição ou a serviço de órgão do poder público,
independentemente da competência da autoridade sob cujas ordens
estiver servindo para aplicar—lhe as sanção legal por infração
funcional.

Parágrafo único - A autoridade que tiver de ouvir militar ou que lhe
houver aplicado sanção disciplinar requisitará a apresentação do
infrator, devendo tal requisição ser atendida no prazo de cinco dias
após seu recebimento.	-

CAPITULO VI
Anulação

Art. 48 - A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem
efeito o ato punitivo, desde sua publicação, ouvido o Conselho de
Ética e Disciplina da Unidade.

§ 1° - Na hipótese de comprovação de ilegalidade ou injustiça, no
prazo máximo de cinco anos da aplicação da sanção, o ato punitivo
será anulado.

§ 2° - A anulação da punição eliminará todas as anotações nos
assentamentos funcionais relativos à sua aplicação.
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Art. 49 - São competentes para anular as sanções impostas por

elas mesmas ou por seus subordinados as autoridades discriminadas
no art. 45.

TÍTULO IV
Recompensas
CAPITULO 1

Definições e Especificações
Art. 50 - Recompensas são prêmios concedidos aos militares em

razão de atos meritórios, serviços relevantes e inexistência de
sanções disciplinares.

§ 1° - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais,
são recompensas militares:

- elogio;
II - dispensa de serviço;
III - cancelamento de punições;
IV - consignação de nota meritória nos assentamentos do militar,

por atos relevantes relacionados com a atividade profissional, os quais
não comportem outros tipos de recompensa.

§ 20 - A dispensa de que trata o inciso II do § 1° será formalizada
em documento escrito em duas vias, sendo a segunda entregue ao
beneficiário.

Art. 51— As recompensas, regulamentadas em normas específicas,
serão pontuadas positivamente, conforme a natureza e as
circunstâncias dos fatos que as originaram, nos seguintes limites:

- elogio individual: cinco pontos cada;
II - nota meritória: três pontos cada;
III - comendas concedidas pela instituição:
a) Alferes Tiradentes na Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -

ou equivalente no Copo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG: três pontos;

b) Mérito Profissional: três pontos;
c) Mérito Militar: três pontos;
d) Guimarães Rosa na PMMG ou equivalente no CBMMG: três

pontos.
§ 1° - A pontuação a que se refere este artigo tem validade por doze

meses a partir da data da concessão.
§ 2° - A concessão das recompensas de que trata o "caput" deste
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artigo será fundamentada, ouvido o CEDMU.

CAPITULO II
Competência para Concessão

Art. 52 - A concessão de recompensa é função inerente ao cargo e
não ao grau hierárquico, sendo competente para fazê-la aos militares
que se achem sob o seu Comando:

- o Governador do Estado, as previstas nos incisos 1, III e IV do §
l 0 do art. 50 e as que lhe são atribuídas em leis ou códigos;

II - o Comandante-Geral, as previstas no § 1° do art. 50, sendo a
dispensa de serviço por até vinte dias;

III - o Chefe do Estado-Maior, as recompensas previstas no § l do
art. 50, sendo a dispensa de serviço por até quinze dias;

IV - as autoridades especificadas nos incisos III a VI do art. 45, as
recompensas previstas no § 1° do art. 50, sendo a dispensa de
serviço por até dez dias;

V - o Comandante de Companhia e Pelotão destacados, dispensa
de serviço por até três dias.

CAPITULO III
Ampliação, Restrição e Anulação

Art. 53 - A recompensa dada por uma autoridade pode ser
ampliada, restringida ou anulada por autoridade superior, que
motivará seu ato.

Parágrafo único - Quando o serviço ou ato meritório prestado pelo
militar ensejar recompensa que escape à alçada de uma autoridade,
esta diligenciará a respectiva concessão perante a autoridade superior
competente.

CAPITULO IV
Regras para Concessão

Art. 54 - A concessão das recompensas está subordinada às
seguintes prescrições:

- só se registram nos assentamentos dos militares os elogios e as
notas meritórias obtidos no desempenho de atividades próprias das
IMEs e concedidos ou homologados por autoridades competentes;

II - salvo por motivo de força maior, não se concederá a
recompensa prevista no inciso II do § 1° do art. 50 a discentes,
durante o período letivo, nem a militar, durante o período de manobras
ou em situações extraordinárias;
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III - a dispensa de serviço é concedida por dias de vinte e quatro

horas, contadas da hora em que o militar começou a gozá-la.
Art. 55 - A dispensa de serviço, para ser gozada fora da sede, fica

condicionada às mesmas regras da concessão de férias previstas no
EMEMG.

TÍTULO V
Comunicação e Queixa Disciplinares

CAPITULO 1
Comunicação Disciplinar

Art. 56 - A comunicação disciplinar é a formalização escrita,
assinada por militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato
ou fato contrário à disciplina.

§ 1° - A comunicação será clara, concisa e precisa, sem
comentários ou opiniões pessoais, e conterá os dados que permitam
identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local,
a data e a hora da ocorrência.

§ 20 - A comunicação deve ser a expressão da verdade, cabendo à
autoridade a quem for dirigida encaminhá-la ao acusado, para que, no
prazo de cinco dias úteis, apresente as suas alegações de defesa por
escrito.

Art. 57 - A comunicação será apresentada no prazo de cinco dias
úteis contados da observação ou do conhecimento do fato.

§ l o - A administração encaminhará a comunicação ao acusado
mediante notificação formal para que este apresente as alegações de
defesa no prazo improrrogável de cinco dias úteis.

§ 2° - A inobservância injustificada do prazo previsto no § l o não
inviabilizará os trabalhos da autoridade, operando-se os efeitos da
revelia.

CAPÍTULO II
Queixa Disciplinar

Art. 58 - Queixa é a comunicação interposta pelo militar diretamente
atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto.

§ 1° - A apresentação da queixa será feita no prazo máximo de
cinco dias úteis, a contar da data do fato, e encaminhada por
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intermédio da autoridade a quem o querelante estiver diretamente
subordinado.

§ 20 - A autoridade de que trata o § 1° terá prazo de três dias para
encaminhar a queixa, sob pena de incorrer no disposto no inciso XVI
do art. 13 desta lei.

§ 30 - Por decisão da autoridade superior e desde que haja
solicitação do querelante, este poderá ser afastado da subordinação
direta da autoridade contra quem formulou a queixa, até que esta seja
decidida.

§ 40 - Na formulação da queixa, será observado o disposto no art.
56.

CAPÍTULO III
Recurso Disciplinar

Art. 59 - Interpor, na esfera administrativa, recurso disciplinar é
direito do militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por
qualquer ato ou decisão administrativa.

Art. 60 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à
autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias
úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da
notificação pelo militar.

Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo
recurso no prazo de cinco dias úteis.

Art. 61 - O recurso disciplinar, encaminhado por intermédio da
autoridade que aplicou a sanção, será dirigido à autoridade
imediatamente superior àquela, por meio de petição ou requerimento,
contendo os seguintes requisitos:

- exposição do fato e do direito;

II - as razões do pedido de reforma da decisão.

Parágrafo único - Recebido o recurso disciplinar, a autoridade que
aplicou a sanção poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de
cinco dias, ouvido o CEDMU, se entender procedente o pedido, e,
caso contrário, encaminhá-lo-á ao destinatário, instruído com os
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argumentos e documentação necessários.

Art. 62 - A autoridade imediatamente superior proferirá decisão em
cinco dias úteis, explicitando o fundamento legal, tático e a finalidade.

TITULO VI
Processo Administrativo-Disciplinar

CAPITULO 1
Destinação e Nomeação

Art. 63 - A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar -
CPAD - é destinada a examinar e dar parecer, mediante processo
especial, sobre a incapacidade de militar para permanecer na situação
de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo como princípios o
contraditório e a ampla defesa.

Art. 64 - Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o
militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que:

- vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no
conceito "C";

II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe,
independentemente do conceito em que estiver classificado.

Art. 65 - A CPAD será nomeada e convocada:
- pelo Comandante Regional ou autoridade com atribuição

equivalente;
II - pelo Chefe do Estado—Maior, ou por sua determinação;
III - pelo Corregedor da IME.
Art. 66 - A CPAD compõe-se de três militares de maior grau

hierárquico ou mais antigos que o submetido ao processo.
§ l - Poderão compor a CPAD integrantes dos seguintes quadros:
- Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM -;

II - Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM -;
III - Quadro de Oficiais Administrativos - QOA -;
IV - Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM -;
V - Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM
§ 2'- O oficial do QOPM ou QOBM, de maior posto ou mais antigo,

será o presidente; o militar de menor grau hierárquico ou mais
moderno, o escrivão; o que o preceder, o interrogante e relator do
processo.

§ 3°— Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar que:
- tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido
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encarregado do inquérito policial-militar, auto de prisão em
flagrante ou sindicância sobre o fato acusatório;

II - tenha emitido parecer sobre a acusação;
III - estiver submetido a Processo Administrativo-Disciplinar;
IV - tenha parentesco consangüíneo ou afim, em linha ascendente,

descendente ou colateral, até o 4 0 grau, com quem fez a comunicação
ou realizou a apuração ou com o acusado.

40 - Ficam sob suspeição para atuar na mesma Comissão os
militares que:

- sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado;
II - tenham particular interesse na decisão da causa.
§ 50 - O militar que se enquadrar em qualquer dos incisos dos § 30

e 4° suscitará seu impedimento ou suspeição antes da reunião de
instalação da Comissão.

Art. 67 - Havendo argüição de impedimento ou suspeição de
membro da CPAD, a situação será resolvida pela autoridade
convocante.

§ 1° - A argüição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo
e a de suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de
decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente.

§ 20 - Não constituirá causa de anulação ou nulidade do processo
ou de qualquer de seus atos a participação de militar cuja suspeição.
não tenha sido argüida no prazo estipulado no § 1°, exceto em casos
de comprovada má-fé.

CAPITULO II
Peças Fundamentais do Processo

Art. 68— São peças fundamentais do processo:
- a autuação;

II - a portaria;
III - a notificação do acusado e de seu defensor, para a reunião de

instalação e interrogatório;
IV - a juntada da procuração do defensor e, no caso de insanidade

mental, do ato de nomeação do seu curador;
V - o compromisso da CPAD;
VI - o interrogatório, salvo o caso de revelia ou deserção do

acusado;
VII - a defesa prévia do acusado, nos termos do §1 0 deste artigo;
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VIII - os termos de inquirição de testemunhas;
IX - as atas das reuniões da CPAD;
X - as razões finais de defesa do acusado;
XI - o parecer da Comissão, que será datilografado ou digitado e

assinado por todos os membros, que rubricarão todas as suas folhas.
§ 1° - O acusado e seu representante legal devem ser notificados

para apresentar defesa prévia, sendo obrigatória a notificação por
edital quando o primeiro for declarado revel ou não for encontrado.

§ 2° - A portaria a que se refere o inciso II deste artigo conterá a
convocação da Comissão e o libelo acusatório, sendo acompanhada
do Extrato dos Registros Funcionais - ERF - do acusado e dos
documentos que fundamentam a acusação.

§ 30 Quando o acusado for militar da reserva remunerada e não for
localizado ou deixar de atender à notificação escrita para comparecer
perante a CPAD, observar-se-ão os seguintes procedimentos:

- a notificação será publicada em órgão de divulgação na área do
domicílio do acusado ou no órgão oficial dos Poderes do Estado;

II - o processo correrá à revelia, se o acusado não atender à
publicação no prazo de trinta dias;

III - será designado curador em favor do revel.
Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos

verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou
prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que
configure vício insanável.

§ 1° - Os membros da CPAD manifestar-se-ão imediatamente à
autoridade convocante sobre qualquer nulidade que não tenham
conseguido sanar, para que a autoridade convocante mande corrigir a
irregularidade ou arquivar o processo.

§ 2° - A nulidade de um ato acarreta a de outros sucessivos dele
dependentes.	 -

CAPITULO III
Funcionamento do Processo

Art. 70 - A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao
seguinte:

- funcionará no local que seu presidente julgar melhor indicado
para a apuração e análise do fato;

11 - examinará e emitirá seu parecer, no prazo de quarenta dias, o
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qual, somente por motivos excepcionais, poderá ser prorrogado
pela autoridade convocante, por até vinte dias;

III - exercerá suas atribuições sempre com a totalidade de seus
membros;

IV - marcará, preliminarmente, a reunião de instalação no prazo de
dez dias, a contar da data de publicação da portaria, por meio de seu
presidente, o qual notificará o militar da acusação que lhe é feita, da
data, hora e local da reunião, com até quarenta e oito horas de
antecedência, fornecendo-lhe cópia da portaria e dos documentos que
a acompanham;

V - a reunião de instalação terá a seguinte ordem:
a) o presidente da Comissão prestará o compromisso, em voz alta,

de pé e descoberto, com as seguintes palavras: "Prometo examinar,
cuidadosamente, os fatos que me forem submetidos e opinar sobre
eles, com imparcialidade e justiça", ao que, em idêntica postura, cada
um dos outros membros confirmará: "Assim o prometo";

b) o escrivão autuará todos os documentos apresentados, inclusive
os oferecidos pelo acusado;

c) será juntada aos autos a respectiva procuração concedida ao
defensor constituído pelo acusado;

VI - as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo
acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de cinco
dias úteis, no final da instrução;

VII - se o processo ocorrer à revelia do acusado, ser-lhe-á nomeado
curador pelo presidente;

VIII - nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma:
a) o acusado e o seu defensor serão notificados, por escrito, com

antecedência mínima de quarenta e oito horas, exceto quando já
tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício
mínimo de vinte e quatro horas entre o término de uma reunião e a
abertura de outra;

b) o militar que, na reunião de instalação, se seguir ao presidente
em hierarquia ou antigüidade procederá ao interrogatório do acusado;

c) ao acusado é assegurado, após o interrogatório, prazo de cinco
dias úteis para oferecer sua defesa prévia e o rol de testemunhas;

d) o interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as
testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da
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verdade e as apresentadas pelo acusado, estas limitadas a cinco,
salvo nos casos em que a portaria for motivada em mais de um fato,
quando o limite máximo será de dez;

e) antes de iniciado o depoimento, o acusado poderá contraditar a
testemunha e, em caso de acolhimento pelo presidente da Comissão,
não se lhe deferirá o compromisso ou a dispensará nos casos
previstos no Código de Processo Penal Militar - CPPM;

IX - providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à
completa instrução do processo, até mesmo acareação de
testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente,
solicitação de diligência descabida ou protelatória;

X - tanto no interrogatório do acusado como na inquirição de
testemunhas, podem os demais membros da Comissão, por
intermédio do interrogante e relator, perguntar e reperguntar;

Xl - é permitido à defesa, em assunto pertinente à matéria,
perguntar às testemunhas, por intermédio do interrogante, e
apresentar questões de ordem, que serão respondidas pela Comissão
quando não implicarem nulidade dos atos já praticados;

XII - efetuado o interrogatório, apresentada a defesa prévia,
inquiridas as testemunhas e realizadas as diligências deliberadas pela
Comissão, o presidente concederá o prazo de cinco dias úteis ao
acusado para apresentação das razões escritas de defesa,
acompanhadas ou não de documentos, determinando que se lhe abra
vista dos autos, mediante recibo;

XIII - havendo dois ou mais acusados, o prazo para apresentação
das razões escritas de defesa será comum de dez dias úteis;
XIV - se a defesa não apresentar suas razões escritas,

tempestivamente, novo defensor será nomeado, mediante indicação
pelo acusado ou nomeação pelo presidente da Comissão, renovando-
se-lhe o prazo, apenas uma vez, que será acrescido ao tempo
estipulado para o encerramento do processo;

XV - findo o prazo para apresentação das razões escritas de
defesa, à vista das provas dos autos, a Comissão se reunirá para
emitir parecer sobre a procedência total ou parcial da acusação ou
sua improcedência, propondo as medidas cabíveis entre as previstas
no art. 74;

XVI - na reunião para deliberação dos trabalhos da Comissão, será
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facultado ao defensor do acusado assistir à votação, devendo ser
notificado pelo menos quarenta e oito horas antes da data de sua
realização;

XVII - o parecer da Comissão será posteriormente redigido pelo
relator, devendo o membro vencido fundamentar seu voto;

XVIII - as folhas do processo serão numeradas e rubricadas pelo
escrivão, inutilizando-se os espaços em branco;

XIX - os documentos serão juntados aos autos mediante despacho
do presidente;

XX - as resoluções da Comissão serão tomadas por maioria de
votos de seus membros;

XXI - a ausência injustificada do acusado ou do defensor não
impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja
um defensor nomeado pelo presidente;

XXII - de cada sessão da Comissão o escrivão lavrará uma ata que
será assinada por seus membros, pelo acusado, pelo defensor e pelo
curador, se houver.

Art. 71 - Na situação prevista no inciso 1 do art. 64, a Comissão,
atendendo a circunstâncias especiais de caso concreto e
reconhecendo a possibilidade de recuperar o acusado, poderá sugerir,
ouvido o CEDMU, a aplicação do disposto no § 20 do art. 74.

§ 1° - Se, no prazo estabelecido no artigo, o militar cometer
transgressão disciplinar, será efetivada a sua demissão.

§ 2° - O benefício a que se refere este artigo será concedido apenas
uma vez ao mesmo militar.

Art. 72 - Quando forem dois ou mais os acusados por faltas
disciplinares conexas que justifiquem a instauração de Processo
Administrativo-Disciplinar, adotar-se-á o princípio da economia
processual, com instalação de um único processo.

§ 1° - Quando os envolvidos forem de Unidades diferentes dentro do
mesmo sistema hierárquico, o Comandante da Unidade de Direção
Intermediária instaurará o Processo Administrativo-Disciplinar; quando
não pertencerem ao mesmo sistema hierárquico, a instauração caberá
ao Corregedor da IME.

§ 2° - Quando ocorrer a situação descrita neste artigo, o processo
original ficará arquivado na pasta funcional do militar mais graduado
ou mais antigo, arquivando-se também cópia do parecer e da decisão
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nas pastas dos demais acusadas.

§ 3° - A qualquer momento, surgindo diferenças significativas na
situação pessoal dos acusadas, poderá ocorrer a separação dos
processos, aproveitando—se, no que couber, os atos já concluídos.

Art. 73 - Surgindo fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do
acusado, o processo será sobrestado pela autoridade convocante
que, mediante fundamentada solicitação do presidente, encaminhará
o militar à Junta Central de Saúde - JCS -, para realização de perícia
psicopatológica.

Parágrafo único - Confirmada a insanidade mental, o processo não
poderá prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu
encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para
futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos
Humanos para adoção de medidas decorrentes.

CAPITULO IV
Decisão

Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos
do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez
dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade
convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo
de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em
boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do
CEDMU:

- recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou
realizar diligências complementares;

II - determinando o arquivamento do processo, se considerar
improcedente a acusação;

III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção
disciplinar, na esfera de sua competência;

IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público,
se constituir infração penal a ação do acusado;

V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória;
VI - opinando pela demissão.
§ 1°— Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar

compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-
Geral para decisão.

§ 2° - O Comandante-Geral poderá conceder o benefício da
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suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar
tenha sido submetido a processo com base no inciso 1 do art. 64.

§ 30 - Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 10 do art.
42 combinado com o inciso VI do § 3 0 do art. 142 da Constituição da
República, o Comandante-Geral remeterá o processo, no prazo de
três dias, à Justiça Militar, para decisão.

Art. 75 - Se, ao examinar o parecer, a autoridade julgadora verificar
a existência de algum fato passível de medida penal ou disciplinar que
atinja militar que não esteja sob seu comando, fará a remessa de
cópias das respectivas peças à autoridade competente.

Art. 76 - A autoridade que convocar a CPAD poderá, a qualquer
tempo, tornar insubsistente a sua portaria, sobrestar seu
funcionamento ou modificar sua composição, motivando
administrativamente seu ato.

Parágrafo único - A modificação da composição da CPAD é
permitida apenas quando indispensável para assegurar o seu normal
funcionamento.

Art. 77 - O Comandante-Geral poderá modificar motivadamente as
decisões da autoridade convocante da CPAD, quando ilegais ou
flagrantemente contrárias às provas dos autos.

TITULO VII
Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade

CAPITULO 1
Finalidade e Nomeação

Art. 78 - O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade -
CEDMU - é o órgão colegiado designado pelo Comandante da
Unidade, abrangendo até o nível de Companhia Independente, com
vistas ao assessoramento do Comando nos assuntos de que trata
este Código.

Art. 79 - O CEDMU será integrado por três militares, superiores
hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver
sob análise, possuindo caráter consultivo.

§ 1° - Poderá funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de
um CEDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado
previamente designado se achar impedido de atuar.
§ 20 - A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá

substituir membros do Conselho, desde que haja impedimento de
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atuação ou suspeição de algum deles.

§ 30 - A Unidade que não possuir os militares que preencham os
requisitos previstos neste Código solicitará ao escalão superior a
designação dos membros do CEDMU.

§ 40 - Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da
IME, esta ouvirá o CEDMU da Unidade do militar faltoso.

§ 50 - Q integrante do CEDMU será designado para um período de
seis meses, permitida uma recondução.

§ 60 - Após o interstício de um ano, contado do término do último
período de designação, o militar poderá ser novamente designado
para o CEDMU.

CAPITULO II
Funcionamento

Art. 80 - Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU
lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao
Comandante da Unidade, explicitando os fundamentos legal e tático e
a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso.

Art. 81 - O CEDMU atuará com a totalidade de seus membros e
deliberará por maioria de votos, devendo o membro vencido justificar
de forma objetiva o seu voto.

Parágrafo único - A votação será iniciada pelo militar de menor
posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente
votará por último.

Art. 82 - Após a conclusão e o encaminhamento dos autos de
procedimento administrativo à autoridade delegante, e havendo em
tese prática de transgressão disciplinar, serão remetidos os
documentos alusivos ao fato para o CEDMU.

Art. 83 - O militar que servir fora do município-sede de sua Unidade,
ao ser comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe
direto para a apresentação da defesa escrita, observando-se o que
prescreve o art. 57.

Parágrafo único - E facultado ao militar comparecer à audiência do
CEDMU.

Art. 84 - Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a
decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida
será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior,
que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção
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disciplinar.

TITULO VIII
Disposições Gerais

Art. 85 - A classificação de conceito obedecerá ao previsto neste
Código, a partir de sua vigência.

Art. 86 - Os prazos previstos neste Código são contínuos e
peremptórios, salvo quando vencerem em dia em que não houver
expediente na [ME, caso em que serão considerados prorrogados até
o primeiro dia útil imediato.

Parágrafo único - A contagem do prazo inicia-se no dia útil seguinte
ao da prática do ato.

Art. 87 - A não interposição de recurso disciplinar no momento
oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.

Art. 88 - A CPAD não admitirá em seus processos a reabertura de
discussões em torno do mérito de punições definitivas.

Art. 89 - A forma de apresentação do recurso disciplinar não
impedirá seu exame, salvo quando houver má-fé.

Art. 90 - Contados da data em que foi praticada a transgressão, a
ação disciplinar prescreve em:

- cento e vinte dias, se transgressão leve;
II - um ano, se transgressão média;
III - dois anos, se transgressão grave.
Art. 91 - O Governador do Estado poderá baixar normas

complementares para a aplicação deste Código.
Art. 92 - Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às

transgressões disciplinares especificadas nos incisos II, III e VI do art.
13.
Art. 93 - Para os fins de competência para aplicação de sanção

disciplinar, são equivalentes à graduação de Cadete as referentes aos
alunos do Curso Especial de Formação de Oficiais ou do Curso de
Habilitação de Oficiais.

Art. 94 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data
da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra
punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente.

§ 1° - As punições canceladas serão suprimidas do registro de
alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do
ato de cancelamento.
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§ 2° - Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o

militar classificado no conceito "C" será automaticamente
reclassificado.

Art. 95 - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou
fato contrário à moralidade ou à legalidade praticado por outro militar
mais antigo ou de maior grau hierárquico poderá encaminhar relatório
reservado e fundamentado à autoridade imediatamente superior ou
órgão corregedor das IMEs, contendo inclusive meios para
demonstrar os fatos, ficando-lhe assegurado que nenhuma medida
administrativa poderá ser aplicada em seu desfavor.

§ 1° - A comunicação infundada acarretará responsabilidade
administrativa, civil e penal ao comunicante.

§ 20 - A autoridade que receber o relatório, quando não lhe couber
apurar os fatos, dar-lhe-á o devido encaminhamento, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 96 - Ficam definidas as seguintes regras de aplicação dos
dispositivos deste Código, a partir de sua vigência:

- o militar que possuir registro de até uma detenção em sua ficha
funcional nos últimos cinco anos fica classificado no conceito "A";

II - o militar que possuir registro de menos de duas prisões em sua
ficha funcional no período de um ano ou de até duas prisões em dois
anos fica classificado no conceito "B", com zero ponto;

III - o militar que possuir registro de até duas prisões em sua ficha
funcional no período de um ano fica classificado no conceito "6", com
vinte e cinco pontos negativos;

IV - o militar que possuir registro de mais de duas prisões em sua
ficha funcional no período de um ano fica classificado no conceito "C",
com cinqüenta e um pontos negativos;

V - as punições aplicadas anteriormente à vigência deste Código
serão consideradas para fins de antecedentes e outros efeitos
inseridos em legislação específica;

VI - aplicam-se aos procedimentos administrativo-disciplinares em
andamento as disposições deste Código, aproveitando-se os atos já
concluídos;

VII - fica abolido o caderno de registros como instrumento de
avaliação do oficial da PMMG e do CBMMG, ficando instituída a
avaliação anual de desempenho e produtividade.
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Art. 97 - Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da

aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-Geral,
mediante atos publicados no Boletim Geral das IMEs ou equivalente
no CBMMG.

Art. 98 - Esta lei entra em vigor quarenta e cinco dias após a data
de sua publicação.

Art. 99 - Revogam-se as disposições ert contrário, especialmente
as contidas no Regulamento aprovado pelo Decreto n° 23.085, de 10
de outubro de 1983, e os arts. 1° a 16 a Lei n° 6.712, de 3 de
dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.940/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.940/2002, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Centro de
Agricultura Alternativa Vicente Nica - CAV -, com sede no Município
de Turmalina, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.940/2002
Declara de utilidade pública o Centro de Agricultura Alternativa

Vicente Nica - CAV -, com sede no Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Agricultura

Alternativa Vicente Nica - CAV -, com sede no Município de
Turmalina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam—se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio

Genaro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.957/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.957/2002, de autoria do Deputado Agostinho
Silveira, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais de Brumadinho - APRB -, com sede nesse município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.957/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

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

Produtores Rurais de Brumadinho - APRB -, com sede no Município
de Brumadinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.032/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.032/2002, de autoria da Deputada Elaine
Matozinhos, que declara de utilidade pública a Associação Patatas
Tae Kwon—Do Clube, com sede no Município de Uberlândia, 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° 2.032/2002
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Declara de utilidade pública a Associação Patatas Tae Kwon—Do

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

Tae Kwon—Do Clube, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER SOBRE A EMENDA N°3 AO 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 e institui a
Comissão de Segurança Pública.

A matéria recebeu, durante a discussão em Plenário, no 1° turno, a
Emenda n° 3, de autoria do Deputado Edson Resende, sobre a qual,
nos termos do art. 188, § 2 0, c/c O art. 79, VIII, do Regimento Interno,
emitimos este parecer.

Fundamentação
Por meio da Emenda n° 3, pretende-se a supressão de algumas

alíneas do inciso XV, que será, nos termos do projeto original,
acrescido ao art. 102 do Regimento Interno. Segundo seu autor,
"melhor do que tentar enumerar algumas competências, sob o risco de
omitir outras, é definir a competência da comissão de forma mais
genérica, para que ela possa atender às diversas manifestações que a
questão da segurança pública envolve".

A crítica é lógica e razoável, mas, a prevalecer esse entendimento,
toda a sistemática de definição de atribuições de comissões
permanentes, prevista no art. 102 do Regimento Interno, deve ser
revista. Por exemplo, a competência da Comissão de Administração
Pública, prevista no inciso 1 do art. 102, poderia ser resumida à alínea
"e" - Direito Administrativo em geral -, pois esse ramo do Direito
engloba questões pertinentes ao estatuto dos servidores, aos quadros
da administração pública, à organização dos órgãos e das entidades
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do Estado. No caso da Comissão de Direitos Humanos, por
exemplo, ficaria clara a desnecessidade da alínea "c" do inciso V do
art. 102, pois a "defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos
grupos sociais minoritários" certamente não exclui a defesa dos
direitos humanos de todas as pessoas, incluindo-se os que não estão
no mencionado rol.

Assim, não podemos concordar com o argumento apresentado pelo
autor da emenda, a não ser que se promova uma ampla revisão da
sistemática de definição de competências das comissões
permanentes, o que não é o caso em tela. Ao contrário, acreditamos
que a enumeração de aspectos que podem ser considerados de
relevante e urgente interesse para a Casa não exclui outras
possibilidades de ação da comissão, e sim confere o necessário
destaque a ações específicas e prioritárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 3,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Resolução n.° 2.024/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Aberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 22/5/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra.
Olinda Alves de Abreu, ocorrido em 21/5/2002, em Januária. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento da Sra. Vera
Tamm de Andrada, ocorrido em 19/5/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Gabriel Soares de Souza, ocorrido em 20/5/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Geraldina Trópia Reis, ocorrido em 17/5/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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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 a Escola Estadual George Chalmers, no

Município de Nova Lima, pelos 50 anos de sua fundação
(Requerimento n° 3.280/2002, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Benedita Braga, no Município de
Borda da Mata, pelos 85 anos de sua criação (Requerimento n°
3.330/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Afonso Pena, no
Município de Belo Horizonte, pelos 95 anos de sua criação
(Requerimento n° 3.334/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Colégio Santa Marcelina, por seu
cinqüentenário (Requerimento n° 3.337/2002, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 360a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/5/2002
Presidência do Deputado Fávio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 2.188 a 2.190/2002 - Requerimentos
nos 3.364 a 3.374/2002 - Requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e João Paulo - Proposições Não
Recebidas: Proposta de emenda à Constituição do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva e outros e projetos de lei dos Deputados Ermano Batista
e Durval Angelo - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Educação, de Política Agropecuária, de Turismo e de Direitos
Humanos e do Deputado Hely Tarqüínio (2) - 2 a Parte (Ordem do Dia):
P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados João Paulo, Sargento Rodrigues e
Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Suspensão e reabertura da reunião
- Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.988/2002; rejeição -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.729/2001; aprovação
- 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2001;
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão de seu
parecer - 3a Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
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Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga
- Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Marco Régis - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h115min, a lista de

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

1  Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eduardo Hermeto, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.188/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Campos Elízios - AMBACE -, com sede no Município de Capinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Campos Elizios - AMBACE -, com sede no
Município de Capinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002.
Adelino de Carvalho
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Campos Elízios

- AMBACE - é sociedade civil de intuitos não lucrativos e duração
ilimitada, constituída com o objetivo de defender os interesses dos
moradores, incentivando sua união e sua participação nos problemas
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comunitários; desenvolver o espírito cristão, democrático,
associativo, de harmonia e solidariedade entre os moradores;
colaborar com as autoridades constituídas nas múltiplas atividades de
saúde, segurança, educação, trabalho e lazer; pugnar em todos os
setores pelo melhoramento e aceleração do desenvolvimento
econômico e social do bairro; estimular e promover o lazer para as
pessoas de todas as faixas etárias; promover cursos práticos e
profissionalizantes ou colaborar na realização destes, quando
patrocinados ou ministrados por entidades outras ou pelos poderes
públicos.

Por cumprir a entidade os pressupostos legais e por se tratar de
medida justa, aguardo que os Deputados aprovem este 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° 2.189/2002
Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de informações

sobre o café torrado e moído na embalagem do produto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos especializados na torrefação e

moagem de café, no Estado de Minas Gerais, ficam obrigados a
apresentar, em destaque, na embalagem do produto, informações
sobre:

- espécie do café;
II - em caso de mistura de espécies, o percentual de cada uma na

composição do produto;
III - a classificação da bebida;
IV - o ponto de torra.
Art. 20 - Fica sujeito à apreensão, pelo órgão competente, o café

torrado e moído cuja embalagem estiver em desacordo com o
disposto nesta lei.

Art. 30 - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo
de noventa dias para adequarem a embalagem de seus produtos ao
disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002.
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João Batista de Oliveira
Justificação: O presente projeto de lei visa resguardar o consumidor,

ao prever que lhe sejam proporcionadas informações sobre o tipo de
café que está comprando, em meio a uma gama infinita de marcas
hoje disponíveis nas gôndolas dos supermercados. A falta de
informação induz o consumidor, muitas vezes, à compra de produtos
de qualidade duvidosa, colocando em risco sua saúde e a de sua
família.

O Brasil produz dois tipos de café: Coffea arabica e Coftea
canephora, que apresentam diferenças significativas em suas
composições químicas, que interferem no aroma e no sabor. Número
significativo de torrefadoras usa as duas espécies em misturas, com
percentuais variáveis, descaracterizando os dois tipos e tirando do
consumidor a oportunidade de escolha do produto de acordo com
seus gostos e possibilidades.

Informações sobre a classificação da bebida e o ponto de torra dos
cafés também são importantes para o consumidor. A torra do café, por
exemplo, pode esconder seus defeitos e descaracterizar os sabores
próprios dos tipos produzidos no Pais.

Aprovar, pois, esta proposição significa também zelar pela
integridade e qualidade de nosso principal produto agrícola,
diferenciando e ampliando mercados.

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

PROJETO DE LEI N°2.190/2002
Isenta de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - as motocicletas utilizadas para o transporte
público de passageiros na categoria alugel, moto-táxi e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1° - O inciso V do art. 30 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de

1997, com a redação dada pelo art. 8 0 da Lei n.° 14.135, de 29 de
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- ...............................................................
V - veículo, assim considerado o automóvel e a motocicleta, de

motorista profissional autônomo, que o utilize para transporte público

rs
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de passageiros na categoria aluguel - táxi, adquirido com ou sem
reserva de domínio.".

Art. 20 - Ficam remitidos os créditos tributários relativos ao Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, bem como as
multas sobre o principal e os juros de mora, cujos fatos geradores
decorram da propriedade de motocicleta utilizada na categoria aluguel
- moto-táxi - e que tenham ocorrido nos exercícios de 1997, 1998,
1999 e 2000.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002
Gil Pereira
Justificação: Embora a legislação tributária já contemple a isenção

relativa ao IPVA para veículos destinados ao transporte de
passageiros na categoria aluguel, faz-se necessária a alteração no
texto para que fique bem claro que essa isenção é também aplicável
ao denominado serviço de moto-táxi. Trata-se de medida de grande
alcance social, dada a expansão desse serviço de inegável utilidade,
principalmente no interior do Estado. Ao se conceder a isenção, a
pequena perda de receita - pode-se afirmar sem sombra de dúvida -
será compensada pelo crescimento da receita que se pode prever
com a expansão da atividade produtiva e a criação de empregos.
Assim, contamos com o apoio dos ilustres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.364/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Coração de
Jesus pelos 90 anos de emancipação político-administrativa.

N° 3.365/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pirapora pelos
90 anos de emancipação político-administrativa.

N° 3.366/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santo Antônio
do Amparo pelo aniversário de emancipação político-administrativa.

rs
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N° 3.367/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Municípios pela realização do 190 Congresso Mineiro de Municípios. (
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.368/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando
seja enviado Ofício ao Secretário de Assuntos Municipais pedindo a
relação dos convênios assinados entre a Pasta e as Prefeituras
Municipais, entre julho de 2001 e maio de 2002.

N° 3.369/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor de Saúde da PMMG com vistas a que seja enviado a
esta Casa o documento que menciona.

N° 3.370/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam enviados a esta
Casa os documentos que menciona. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 3.37112002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador da Infância e Juventude com vistas a
que sejam tomadas as providências que menciona, relacionadas com
os filhos dos acampados nos Municípios de Mário Campos e Sarzedo.

N° 3.372/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas a que tome as
providências que menciona, relacionadas com as famílias acampadas
nos Municípios de Mário Campos e Sarzedo.

N° 3.373/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário Adjunto da Justiça e de Direitos
Humanos com vistas a que tome as providências mencionadas, em
favor da família do Sr. Emerson Luiz, do Município de Itapagipe.

N° 3.374/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que sejam tomadas as providências
necessárias ao prosseguimento do Projeto A Caminho da Cidadania.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e João Paulo.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
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Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo:
"Art. .... - Aos servidores públicos estaduais que exerceram funções

de magistério e que tenham protocolizado seu pedido de
aposentadoria até 15 de dezembro de 1998, cujos atos foram
denegados pelo Tribunal de Contas do Estado em decorrência de
contagem proporcional de tempo de serviço considerado como
computável pela Secretaria de Recursos Humanos e Administração
com fundamento no Despacho Normativo SERHA de 15 de abril de
1993 e na Resolução SERHA 2.572/95, fica assegurado o direito de
contar, para efeito de aposentadoria, como de efetivo exercício o
período compreendido entre a data da publicação da concessão de
afastamento preliminar à aposentadoria e 13 de março de 2001, data
da publicação da Resolução SERHA 22/2001.

§ 1° - O tempo de permanência em inatividade ou de afastamento, a
ser computado para novo ato concessário de aposentadoria, nos
termos do 'caput", não será considerado como tempo de exercício de
magistério, vedada a contagem do período para concessão de
aposentadoria especial de professor.

§ 20 - O aproveitamento do tempo de inatividade de que trata o
"caput" depende de expressa aquiescência do servidor.

§ 3° - Fica vedada a contagem do período de inatividade a que se
refere o "caput" para efeito de gratificação ou acréscimo por tempo de
serviço ou para qualquer outra vantagem.

§ 40 - Excluem-se do benefício previsto no "caput" os servidores
cujos processos de aposentadoria foram requeridos a partir de 16 de
dezembro de 1998,  data da publicação da Emenda à Constituição
Federal n° 20.".

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva e outros.
Justificação: O Poder Legislativo vem recebendo inúmeras

reclamações de servidores aposentados da área da educação, em
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particular especialistas de educação e Diretores de escola, que
foram chamados a retornar ao trabalho, alguns deles após cerca de
dez anos de afastamento, em virtude de terem sido denegadas suas
aposentadorias pelo Tribunal de Contas do Estado ou por estarem em
situação assemelhada.

Identificam-se circunstâncias que demonstram claramente que o
próprio poder público deu causa ao problema, pois, se, de um ângulo,
é flagrante a delonga no processamento e no julgamento das
aposentadorias denegadas, de outro, como reconhece o Tribunal de
Contas do Estado, é indubitável o equívoco administrativo em que
incorreu a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração ao aplicar o estabelecido no Despacho Normativo
SERHA de 15 de abril de 1993 e na Resolução SERHA 2.572, de
22/9/95, instrumentos que interpretaram as disposições do art. 285 da
Constituição do Estado, alterado pela Emenda à Constituição n° 3.

De fato, a Secretaria de Administração, ao examinar os pedidos de
aposentadoria, não poderia ter computado a maior, para fins de
aposentadoria especial de professor, o tempo de exercício fora de
sala de aula, em atividades que, embora relacionadas com o
magistério, não têm a mesma natureza do trabalho docente.

Efetivamente, o direito à aposentadoria especial é restrito ao tempo
efetivamente trabalhado na sala de aula como professor, e, no caso
dos servidores em questão, foi igualmente considerado, além do
tempo de exercício na docência, tempo de serviço fora da sala de
aula. O citado abono, que reconhece a situação especial do professor,
é exclusivo para a função de regência de classe, turma ou aulas, não
podendo ser estendido a outros profissionais da educação nem ser
aplicado ao professor que se afastou da atividade básica do
magistério.

No entanto, a Constituição Estadual de 1989, em seu art. 286,
estabelecia que seria considerado como de professor para fins de
aposentadoria e de todos os direitos e vantagens da carreira o tempo
de serviço de ocupante de cargo ou função do quadro do magistério
ou de regente de ensino, inclusive o de exercício de cargo de
provimento em comissão prestado em unidade escolar, em órgão
regional, no órgão central da Secretaria da Educação ou em conselho
de educação.
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Esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF (ADIN 152),

conforme acórdão publicado em 24/4/92.
Em 22/5/92, foi promulgada a Emenda à Constituição n° 3, que

modificou a redação do art. 285 e assegurou ao servidor público com
tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada, na rede
estadual, federal ou municipal de ensino, a contagem proporcional do
tempo de serviço para fins de aposentadoria e de percepção dos
correspondentes adicionais.

Em 25/4/93, com base em pareceres de seus órgãos internos, a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração tornava
público despacho normativo que interpretava o referido art. 285, com a
redação dada pela Emenda n° 3, a fim de admitir a aplicação do
abono do tempo de serviço aos servidores cujos processos de
aposentadoria estivessem em andamento naquela data.

Da mesma forma, em 22/9/95, por meio da Resolução SERHA
2.572, o então Secretário de Estado, também interpretando os
supracitados dispositivos, estabeleceu a aplicação da contagem
proporcional de tempo de efetivo exercício em atividade de magistério,
entre outros:

a) ao servidor do Quadro do Magistério que optou pelo Quadro
Permanente;

b) ao detentor de cargo de professor que passou a ocupar cargo ou
função não correlatos com o magistério ou se afastou do magistério
para exercer cargo em comissão;

c) ao especialista de educação, referente ao tempo em que exerceu
cargo ou função de professor e no período em que foi considerado
professor (até a data da concessão, pelo STF, da liminar suspensiva
do art. 286 da Constituição Estadual).

Aos servidores que se enquadravam nessas situações foi concedido
afastamento preliminar para aposentadoria e, para muitos, a
aposentadoria, pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.

Cumpre esclarecer que, após ser declarada pelo Tribunal de Contas
do Estado a irregularidade dos atos de aposentadoria concedidos com
base nas referidas interpretações, a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração solicitou parecer à Procuradoria-
Geral do Estado, que se manifestou de acordo com a decisão do
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Tribunal de Contas do Estado.

Em face desses posicionamentos, foi publicada a Resolução SERHA
22, em 13/3/2001, a qual revogou a Resolução SERHA 2.572/95 e
estabeleceu as situações concretas nas quais pode ser aplicada a
contagem proporcional a que se refere o art. 285 da Constituição do
Estado.

Ressalte-se, em todo esse contexto, a boa-fé por parte dos
servidores. A existência de instrumentos legais e o acatamento, pela
Secretaria de Administração, do pedido de aposentadoria, com a
subseqüente publicação do ato de concessão de afastamento
preliminar e, posteriormente, do ato de aposentadoria, fizeram crer
aos servidores que haviam cumprido todos os requisitos legais
exigidos, naquele momento. Como se verifica, eles foram parte
passiva do acontecido.

A reversão das aposentadorias, agravada pela demora na análise
dos processos, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto no
Tribunal de Contas, ocasionou inesperada mudança de vida para
todos que, sem vislumbrar nenhuma irregularidade, julgavam estar no
pleno exercício de seu direito à inatividade.

Consideradas as circunstâncias, não é justo que esse grupo de
servidores venha a ser penalizado como se tivesse dado causa ao
engano.

Conhecida a realidade, torna-se imprescindível uma posição dos
representantes do povo mineiro, a fim de se evitar que aqueles
servidores sejam punidos por erro involuntário de sua parte.

Estudando a matéria, constatamos que o Tribunal de Contas da
União, por meio da Súmula 74, admite a possibilidade da contagem do
tempo de inatividade para concessão de nova aposentadoria, com o
objetivo de suprir lacuna deixada pela exclusão de tempo de serviço
não computável, como forma de evitar a reversão à atividade de
antigos servidores cujas concessões de aposentadoria foram
tardiamente submetidas a julgamento.

Diante desse precedente e baseando-nos nas decisões proferidas
por essa egrégia Corte, apresentamos a presente proposição, para a
qual solicitamos o apoio dos nobres pares, especialmente
considerando a justiça da medida.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Doutor Viana.

PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre benefício para servidores de escolas públicas, nos

termos do art. 290 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - O servidor público que exerça suas atividades em

estabelecimento de ensino localizado na zona rural passa a gozar de
benefício representado por gratificação de 20% (vinte por cento) sobre
seus vencimentos, destinada a cobrir despesas com transporte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2002.
Ermano Batista
Justificação: No esforço empreendido por nossos governantes em

prol da educação, nas últimas décadas, nota-se louvável a tendência
de atrair os alunos para a sala de aula. O Programa Bolsa-Escola, por
exemplo, retira do trabalho as crianças que deveriam estar estudando;
a merenda escolar garante a alimentação básica para os estudantes;
há os programas de transporte e de distribuição de material escolar.

Ocorre, entretanto, sobretudo no Estado de Minas Gerais, que o
mesmo critério não vale para o corpo docente das escolas. A
dedicada classe do magistério, entre nós, aufere ínfimos salários, e
não se chegou, até hoje, a um plano de carreira adequado e definitivo.
Já os chamados benefícios sociais praticamente inexistem, a não ser
o modesto esquema de aposentadorias e pensões em vigor. Impõe-
se, então, a indagação: por que não incentivar também os professores
para a sala de aula?

Um exame atento do assunto nos mostra que a falta de estímulo
particularmente se agrava quando examinamos a situação de muitos
professores da rede estadual, lotados em estabelecimentos distantes
de seu domicílio. Pois estes serão os beneficiários de nossa iniciativa.

A Constituição Federal, em seu art. 211, § 2 0, determina que os
municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil. Esse princípio da "municipalização" foi referendado
pela Lei Federal n°9.394, de 20/12/96, que estabeleceu as diretrizes e
bases da educação nacional.
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Na prática, os professores da rede estadual foram desviados para

escolas municipais, em regime de adjunção. A impossibilidade de as
Prefeituras arcarem com tão grande ônus levou ao remanejamento
desses professores, aos quais o Estado ofereceu duas alternativas: ou
permanecerem em regime de disposição, com o corte do chamado
"pó-de4iz", ou serem lotados em escolas estaduais onde houvesse
vagas. E evidente que a grande maioria - pressionada pelos baixos
salários - optou pela nova lotação.

Surgiu, a partir daí, um problema de sérias dimensões para muitos
desses servidores, que passaram a lecionar em escolas distantes de
sua residência, despendendo boa parte do salário com transporte e
alimentação no local de trabalho. Ressarci-los, pelo menos
parcialmente, por essas perdas salariais insere-se no espírito desta
proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Rogério Correia.

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso IV do art. 173 do
Regimento Interno, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI
Proíbe o uso e a comercialização dos agrotóxicos à base das

substâncias que discrimina e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam proibidos a produção, o uso e a comercialização de

agrotóxicos no território do Estado de Minas Gerais que contenham
algumas das seguintes substâncias: triadmenol, triazol, disulfoton,
picloram, endosulfam, paration metílico.

Art. 2° - O uso e a comercialização dos agrotóxicos que não se
enquadrem no art. 1° desta lei somente serão permitidos se prescritos
por engenheiro-agrônomo ou engenheiro florestal, devendo as
receitas permanecer arquivadas por, no mínimo, dois anos.

Art. 30 - O empregador contratante e os profissionais manipuladores
e aplicadores de agrotóxicos serão co-responsáveis pela ocorrência
de intoxicação humana ou animal e pela contaminação do meio
ambiente decorrentes de seu uso.

Art. 40 - Ficam os órgãos públicos estaduais proibidos de realizar
contratos e convênios de qualquer espécie com empresas que
produzam e comercializem os produtos previstos no art. 1° desta lei.

rÃ
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Art. 5° - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo

no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Durval Angelo
Justificação: Infelizmente, o Brasil é o 3° maior consumidor de

agrotóxicos no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a
França. A utilização de uma série de produtos que têm como
princípios ativos os descritos neste projeto de lei vem causando a
morte de milhares de trabalhadores no País. Em algumas áreas do
Estado já há vários casos de mortes causadas pelo uso de produtos
que contêm essas substâncias. Produtos como Baysiston, Altomix,
Solvirex GR 100 e GR 50, Folidol 600, Thiodan e outros são utilizados
de forma indiscriminada, causando danos aos agricultores e aos
consumidores.

Já em alguns de nossos municípios tem havido iniciativas dos
Legislativos para que se proíbam o emprego e a comercialização de
agrotóxicos, o que, em nosso entender, deve ser estendido a todo o
Estado, motivo pelo qual tomamos esta iniciativa e esperamos contar
com o apoio dos pares desta Casa à sua aprovação.

- A Presidência deixa de receber a proposição, em conformidade
com o inciso IV do art. 173 do Regimento Interno.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Política Agropecuária, de Turismo e de Direitos
Humanos e do Deputado Hely Tarqüínio (2).

2 a Parte (Ordem do Dia)
i a 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.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 3.371 a 3.373/2002, da Comissão de Direitos

Humanos, e 3.374/2002, da Comissão de Educação. 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
Direitos Humanos - aprovação, na iioa Reunião ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 3.326/2002, do Deputado Sargento Rodrigues, e

3.339/2002, do Deputado Geraldo Rezende; de Turismo - aprovação,
77 Reunião Ordinária, do Requerimento ri 0 3.33212002, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Política Agropecuária - aprovação, na 843
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 3.331/2002, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 3.336/2002, do Deputado Bené Guedes; e de
Educação - aprovação, na 87 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n

o
s 3.344/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e 3.346/2002,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Paulo,
solicitando que o Projeto de Lei n° 2.021/2002 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII
do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a
inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2001. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que o
Projeto de Lei n° 1.407/2001 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 7

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação

rÁ



993
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
• Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucional idade do Projeto de Lei n° 1.988/2002, do Deputado
João Paulo, que altera disposição de Lei n° 14.062, de 20/11/2002, e
dá outras providências. O parecer concluiu pela inconstitucionalidade
do projeto. 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.) Rejeitado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Parecer de Redação final do Projeto de Lei n° 1.729/2001, do
Deputado Gil Pereira, que altera a redação do art. 8 0 da Lei n° 13.439,
de 30/12/89, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.
Os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Sanção.

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

Presidência passa à 2a 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 790, 801, 921 e 1.205/2000, e 1.634,

1.679 e 1.746/2001, apreciados na reunião extraordinária, realizada
hoje pela manhã, bem como os Projetos de Lei n

o
s 782/99 e

892/2000, que receberam emenda na referida reunião e foram
devolvidos às comissões.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°

1.400/2001, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Patrocínio do Muriaé o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Rêmolo
Aloise solicitou prazo regimental para emitir parecer. A Presidência
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indaga ao relator se está em condições de emitir seu parecer ou se
continuará a fazer uso do prazo regimental.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, continuarei a fazer uso
do prazo regimental.

32 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 22 Fase da

Ordem do Dia, a Presidência passa à 32 Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Hely
Tarqüínio(2) - falecimento dos Srs. Humberto Porto, ocorrido em
18/5/2002 na cidade de Patos de Minas; e Carlos Eloi Guimarães de
Magalhães, ocorrido no dia 19 de maio, na cidade de lrecê, Bahia.

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 especiais de logo mais, às 20 horas, e
de segunda-feira, dia 27, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1692 REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/4/2002
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Registro de presença - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Geraldo Rezende - Palavras do Sr.
Dércio Garcia Munhoz - Palavras do Sr. Marcos Arruda - Palavras da
Sra. Maria Lúcia Fattorelli - Palavras do Sr. João Luiz Pinaud -
Palavras do Deputado Sérgio Miranda - Palavras do Deputado Vivaldo
Barbosa - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Agostinho Patrús - Durval Angelo - Eduardo Brandão -

Geraldo Rezende - João Leite - Maria José Haueisen - Rogério
Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado João Leite, 2 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. Sérgio Miranda, Deputado Federal e membro das
Comissões de Orçamento e de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados; Vivaldo Barbosa, Deputado Federal e membro das
Comissões de Trabalho e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos
Deputados; Deputado Geraldo Rezende; João Luiz Pinaud, Secretário
de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário do Estado do Rio de
Janeiro e professor de Mestrado em Direito da UNIG - RJ; Maria Lúcia
Fattorelli, Auditora Fiscal da Receita Federal e Presidente da Unifisco
Sindical; Marcos Arruda, socioeconomista e Animador Internacional do
Polo de Socioeconomia Solidária; e Dércio Garcia Munhoz, professor
de Economia da Universidade de Brasília - UNB.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates Auditoria Cidadã da Dívida.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Deputados
Rogério Correia, co-autor do requerimento para este debate,
Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Maria José Haueisen e João
Leite. Registra, também, com satisfação, a presença dos irmãos da
nação xacriabá, do Norte de Minas, hoje, 19 de abril, Dia do índio; e
dos Srs. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA de Minas Gerais;
Lúcio Guterres, Presidente da CUT-MG; Marcos Aurélio Cunha de
Almeida, do Conselho Regional de Contabilidade; Roger Carvalho dos
Santos, do Conselho Estadual de Assistência Social; de Carlúcia
Silva, coordenadora do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial,
representante da CNBB; da Profa. Maria Dirlene Matos, do Comitê
Mineiro e Presidente do Sindicato dos Economistas; do Sr. Wagner
Vieira, coordenador do MST em Minas Gerais; do Frei Gilvander Luiz
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Moreira, da Comissão Pastoral da Terra; e da Vereadora Neila
Batista, do PT de Belo Horizonte.

Palavras do Sr. Presidente
Senhores integrantes da Mesa, Srs. Deputados, convidados,

estudantes presentes, telespectadores da TV Assembléia,
agradecemos a todos a contribuição para a realização deste Ciclo de
Debates.

O Ministro da Fazenda Pedro Malan anunciou, nesta semana, que, a
partir do dia 18 de junho, o Governo brasileiro aumentará a alíquota
do IOF para cobrir as perdas de R$400.000.000,00 por semana,
decorrentes do atraso do Congresso na votação destinada a prorrogar
a cobrança da CPMF. Pedro Malan admitiu ainda que, para cobrir
esse déficit, o Governo promoverá a elevação de outros impostos e
fará novos cortes no orçamento da União. Sem os recursos
correspondentes à arrecadação da CPMF, argumenta o Ministro da
Fazenda, o pagamento das despesas públicas, os programas sociais
e os investimentos programados para este ano estarão seriamente
comprometidos. O caso da CPMF, imposto criado para reduzir o
déficit das contas públicas, o qual, como outros instrumentos
utilizados no Brasil, deixou de ser provisório para ser permanente, é
um exemplo dos muitos artifícios que os condutores da política
econômica nacional têm empregado durante as últimas décadas para
tentar equilibrar as finanças do País.

Por mais que se criem e se aumentem impostos, por mais que se
reduzam os gastos públicos, por mais que se apertem os Estados e
municípios com instrumentos como a Lei de Responsabilidade Fiscal,
o País não conseguirá sair do sufoco financeiro enquanto
permanecerem as condições que determinam suas dívidas públicas
interna e externa. Para se ter idéia do montante dessa dívida,
pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC -,
organização não governamental que se dedica à análise de gastos
públicos, revela que somente o pagamento de juros e amortizações
deverá consumir durante o Governo atual, de 1999 a 2002, o
equivalente a um ano inteiro do orçamento da União.

Com referência à dívida externa, tema deste Ciclo de Debates,
estudos divulgados pelo Banco Central e pela revista "Conjuntura
Econômica", mostram que em duas décadas, de 1981 a 2000, ela
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mais do que triplicou, passando de US$73.900.000.000,00 para
US$236.000.000.000,00. E o pior: consumiram-se neste período com
o pagamento apenas de juros e amortizações cerca de
US$540.000.000.000,00. Dados mais precisos e mais detalhados
sobre a dívida externa brasileira serão fornecidos pelos expositores
deste evento, que nos honram com sua presença. Mas, em síntese,
não se pode fugir a uma evidência: quanto mais o País gasta para
honrar seus compromissos com os credores externos, menos investe
em direitos sociais garantidos pela Constituição, como os referentes à
saúde, à educação, à segurança, à alimentação e à moradia. Ao
aumento da dívida financeira corresponde o aumento da dívida social,
retratada pelos elevados índices de subnutrição, mortalidade infantil,
doenças endêmicas, analfabetismo, desemprego e subemprego.
Estamos reunidos aqui, hoje, para tentar avançar na compreensão e
na solução desse problema e desde logo nos colocamos as seguintes
perguntas: 'Até que ponto a dívida externa brasileira, hoje impagável,
é justa e compatível com um projeto de desenvolvimento para o País?
Em que condições ela veio crescendo como bola de neve, deixando o
País refém de seus credores?". Tais perguntas estariam entre as
muitas a serem esclarecidas com a realização da auditoria cidadã da
dívida, tema específico deste encontro. Trata-se de discutir não
apenas uma questão financeira, mas também as condições de vida de
milhões de brasileiros e a própria soberania nacional. Diríamos mais:
há vários países nas mesmas condições do nosso, como pudemos ver
em debate realizado no Fórum Social Mundial que houve em Porto
Alegre, do qual este Ciclo de Debates é um desdobramento, a ele
dando seqüência. Este Ciclo de Debates sobre a auditoria cidadã da
dívida precisa atingir todos os brasileiros, pelo menos em informação,
para que, a partir daí, a partir da organização, da mobilização social e
de uma reação nacional, possamos mudar fundamentalmente essa
realidade brasileira.

Agradecemos a presença dos expositores, dos debatedores, dos
demais participantes e de todas as pessoas e instituições que
contribuíram para a realização deste evento, que, com certeza, nos
trará valiosos subsídios para lutarmos por um País mais justo e
senhor do seu destino. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Geraldo Rezende

kA
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Srs. Deputado Ivo José, aqui representando o Presidente da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Antônio Júlio, e
coordenador deste importante debate; Deputado Federal Vivaldo
Barbosa, membro das Comissões de Trabalho e de Ciência e
Tecnologia da Câmara dos Deputados, nosso amigo e companheiro
de lutas; Deputado Federal Sérgio Miranda, membro das Comissões
de Orçamento e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
também nosso companheiro de lutas; Sr. João Luiz Pinaud, Secretário
de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário do Estado do Rio de
Janeiro e professor de Mestrado em Direito da UNIG - RJ; Sra. Maria
Lúcia Fattorelli, Auditora Fiscal da Receita Federal e Presidente da
Unifisco Sindical; Sr. Marcos Arruda, socioeconomista e Animador
Internacional do Pólo de Socioeconomia Solidária; Sr. Dércio Garcia
Munhoz, professor de Economia da Universidade de Brasília;
senhores participantes; representantes da família indígena brasileira;
estudantes; companheiros da imprensa; quero parabenizar o
Deputado Ivo José pela coordenação deste importante evento, que é
basicamente uma seqüência daquele a que assistimos no começo do
ano, em Porto Alegre - o Fórum Mundial Social -, ao qual tivemos
oportunidade de comparecer, juntamente com o coordenador deste
debate, e em que foram debatidos diversos temas, para mostrarmos,
do Brasil para si mesmo e para o mundo, que há condições de
vivenciarmos um mundo melhor.

Esses debates são hoje enriquecidos pela presença desses dois
fantásticos Deputados progressistas, com idéias realmente voltadas
para o social, Sérgio e Vivaldo, e temos a certeza de que este
conclave será coroado de êxito. Também os demais componentes da
Mesa são idealistas, ideólogos, e têm demonstrado em seu passado a
luta pela causa socialista. Estamos aqui, é claro, para apoiar e
parabenizar esta iniciativa, de cujo sucesso temos convicção absoluta.
Repito que este evento é basicamente uma extensão do que vimos no
começo do ano, no Sul. Estão todos de parabéns pela presença e
pelo interesse. Vamos debater profundamente, para oferecermos,
aqui, uma proposta que realmente possa melhorar o mundo.
Obrigado.

Palavras do Sr. Dércio Garcia Munhoz
Deputado Ivo José, coordenador dos debates; Deputado Vivaldo
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Barbosa, companheiro de longa data em tantas discussões;
Deputado Sérgio Miranda, batalhador conhecido de todos; Deputado
Geraldo Rezende, que faz parte dessa equipe de batalhadores
mineiros; Dr. Pinaud, que tenho conhecido em diferentes debates e
que tem uma garra, uma disposição e um conhecimento
extraordinários, que enriquecem qualquer evento; Maria Lúcia
Fattorelli, a quem devemos em grande parte a realização deste
evento, que tem realizado uma série de outros debates pelo Brasil e
que tem tido uma disposição extraordinária para promover a
participação de diferentes setores da população na questão da dívida
pública e no esclarecimento das implicações no dia-a-dia de cada um
dessa dependência externa - quero aproveitar para parabenizá-la por
seu trabalho -; e Marcos Arruda, que tem presença ativa na
participação da sociedade no debate das questões sociais; meus
senhores e minhas senhoras, saúdo a todos.

O assunto de hoje é a auditoria cidadã da dívida. Na verdade,
existem condicionamentos na vida do Pais que regulam nossa vida e
que são decorrentes de decisões das quais não participamos e das
quais, a cada dia, o Governo e a sociedade brasileira tem menos
condição de participar. Então, como podemos reagir a essas
questões?

Poderíamos dizer, inicialmente, que o problema da dependência
externa, do endividamento, tem um antecedente nos anos 70, quando,
com a crise do petróleo, descobrimos, depois de dez anos de
convivência internacional, que os países produtores de petróleo
tiveram um aumento extraordinário de riqueza com os novos preços.
Os países ricos pagaram o petróleo a preços altíssimos, sem sofrer
qualquer tipo de conseqüência, enquanto países como o Brasil,
Argentina, Bolívia, enfim, todo o mundo pobre, hoje em
desenvolvimento, saiu daquele episódio com uma dívida externa
brutal, que inviabilizava até mesmo o funcionamento regular das
economias e a estabilidade social. Os anos 70 mostraram que as
relações internacionais têm regras que funcionam de forma perversa
contra os países periféricos - aqueles que não fazem parte do mundo
central, do mundo desenvolvido.

Depois dessa crise dos anos 70, tivemos uma onda neoliberal,
trazendo, do resto do mundo, ventos aparentemente saudáveis, pois
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indicavam que deveríamos mudar nossos comportamentos
internos, porque tínhamos de nos inserir no mundo moderno, na
globalização. Assim, teríamos uma melhora no padrão de vida da
população, teríamos mais emprego, condições sociais melhores, e
todos seríamos felizes. Esse foi o neoliberalismo que se desenvolveu
no final dos anos 70 e nos anos 80. O interessante é que, depois da
crise dos anos 70, ficamos endividados e fomos responsabilizados por
nosso endividamento, como se isso tivesse sido feito em proveito do
povo. Depois que percebemos que o que houve nos anos 70 foi, na
verdade, um golpe contra os países do Terceiro Mundo e contra sua
população, descobrimos que a promessa do neoliberalismo era
apenas uma tentativa de que os países se enfraquecessem ainda
mais, tanto política quanto economicamente. E de que modo?
Abrindo-se para o resto do mundo; abrindo seu sistema bancário;
abrindo seu comércio, para que todos pudéssemos importar azeitonas
espanholas ou botar azeite italiano na salada ou, ainda, comer os
pêssegos da Grécia, etc. Então, esse neoliberalismo levou à abertura
dos países, para a entrega de seus sistemas financeiro, de
telecomunicações, de energia, etc., em nome de um futuro melhor.
Mas descobrimos que nos anos 90 houve uma conjunção de
interesses internos e externos, em detrimento da população e em
detrimento do País.

O interesse externo era a apropriação de ativos das empresas
públicas e privadas. Com o enfraquecimento de países como o Brasil,
ficou muito fácil comprar empresas governamentais ou privadas.
Houve também a abertura ao setor externo. Graças à necessidade de
tomar empréstimos em dólar, para pagar as importações de
bugigangas, abriu-se o campo para o capital especulativo entrar no
Brasil e ganhar altos juros em curtos prazos. O neoliberalismo tinha,
então, interesses bem claros.

Internamente, tivemos, antes, uma articulação. O Brasil tinha regras
de autodefesa contra capitais especulativos - aqueles que entram em
um dia, ganham na bolsa, em uma especulação, ou ganham em
títulos públicos, e no dia seguinte vão embora. Tínhamos regras que
impediam que isso acontecesse. No início dos anos 90, com o Colior,
eliminamos todas as restrições aos capitais especulativos. Estávamos,
a partir daí, inseridos no neoliberalismo. E qual era o interesse interno
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que se conjugava com os externos? Internamente, eram governos
que procuravam manter os preços por meio de políticas artificiais de
estabilização de preços e de importações fáceis. Foi o que aconteceu
no México, no Brasil, no Peru, na Venezuela e na Argentina: jogadas
de efeito meramente político. Isso custava alguma coisa ao País,
mesmo que, aparentemente, visasse beneficiar o povo. Claro que
custava, e eram dólares.

Nossa dívida, no período, aumentou em US$200.000.000.000,00. O
ingresso de capital estrangeiro foi perto de US$1 30.000.000.000,00,
abrangendo todos os setores da economia.

Sofremos enfraquecimento financeiro e dependência financeira
crescentes em relação a outros países do mundo. Essa dependência
financeira crescente não é algo de que possamos dizer: "Isso é
abstrato. Não atinge meu dia-a-dia". Claro que atinge nosso dia-a-dia.
Afinal, como o Governo atraiu dólares para financiar a estabilização e
como dava votos para manter um esquema de poder? Pagando juros
altos dos títulos públicos. E como se pagam juros do títulos senão
com o dinheiro de impostos? Aumentaram-se os impostos que nós
pagamos. Poucos percebem que os impostos aumentaram
extraordinariamente a renda do Pais. Antes, correspondiam a 26%
dessa renda. No ano passado, a 34%.

E simples o que acontece quando se aumentam os impostos: ou as
empresas os repassam aos preços, ou todas quebram. Todas
quebraram? Não. Só as mais fracas. E sinal, então, de que os
impostos foram repassados aos preços. E pior: os salários não
acompanharam. E regra do neoliberalismo que salário não pode
acompanhar os preços, porque gera instabilidade econômica. Essa é
a falácia, o sofisma, o blablablá que procura justificar o injustificável.
Ora, se os preços correm e os salários ficam, a conseqüência é o
empobrecimento interno crescente. Não é por outra razão que o índice
de desemprego é tão alto e que as cidades se tornaram tão inseguras.
O neoliberalismo custou dólares, que custaram reais, que
aumentaram os impostos, e, ainda assim, a dívida pública e a dívida
externa crescem descontroladamente.

Furar o esquema de controle da mídia é muito difícil. Poucos sabem
que, quando o Pais aumenta US$1.000,00 na importação de produtos
- mais camisas, mais cadeiras, mais seja-lá-o-que-for -, a dívida
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externa sofre um acréscimo de US$2.500,00.

Nesse período todo, a economia está mais ou menos parada. O
produto do Brasil cresceu, em moeda americana,
US$80.000.000.000,00, e o endividamento e a entrega de empresas
cresceram US$180.000.000.000,00. Ora, é possível um país ter de
pagar US$2,50 por dólar que produz em dívida ou em entrega de
empresas? Em 10 ou 15 anos desse jeito, não teremos nada que seja
nosso. Tudo no Brasil estará sob o controle internacional.

A dívida externa é uma questão extremamente importante. Sua
discussão é fundamental. A dependência de capitais internacionais é
a pior coisa que pode ocorrer a um país. Na década de 70,
endividamo-nos. Na década de 80, anos difíceis, o Brasil conseguiu
equilibrar a situação ante o mundo, mas, na década de 90, com o
Plano Real, jogamos tudo pela janela. Ontem, li no jornal e vi pela
televisão que tudo está em equilíbrio e certinho - está, salvo que, este
ano, estamos assumindo mais US$25.000.000.000,00 de dívida
externa; salvo que credores batem às nossas portas, dizendo: "Estão
vencendo US$40.000.000.000,00 agora"; salvo que os que trouxeram
dinheiro para aplicar especulativamente na Bolsa e ganhar juros ou
juros sobre dívidas do Governo estão levando o dinheiro embora, por
medo de que o Pais quebre amanhã ou depois.

Ao vermos empresas estrangeiras trazendo dinheiro como
investimento, ficávamos felizes pensando que fábricas e empregos
iriam proliferar. Mas não. Queriam apenas lucros fáceis. E já nem é
assim que estamos financiando nossa fantasia. Também esse ponto
de financiamento saturou. E pior, o Tesouro emite, quase toda
semana, papéis em moeda estrangeira, assumindo dívidas em
dólares. Resultado: o País endivida-se graças aos compromissos que
assumiu, o Tesouro vende os dólares na rua e os utiliza para pagar os
juros da dívida, que cresce à velocidade de um elevador, e vamos
ficando cada vez mais dependentes do capital externo.

O que se discute neste encontro é a auditoria da dívida externa e a
forma de nos livrarmos dessa amarra. O problema principal é que
podemos brigar com os banqueiros, se já não precisamos de seu
dinheiro. Mas, no modelo em que estamos, não dá para dizer-lhes que
não vamos pagar mas que precisamos de mais empréstimo.

Além de perverso, o modelo é dependente a ponto de deixar o futuro
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Governo de mãos amarradas para fazer concessões. Por quê?
Porque só virá algum dinheiro e só não fugirão os recursos que
entraram como capital financeiro e o que resta de capital de curto
prazo se houver o sinal verde do FMI. Sem esse sinal, é claro,
ninguém financia. Vimos o que aconteceu com o Menen. Financiaram
até certo ponto, e a bomba estourou no colo do sucessor. Sabem por
que não financiam indefinidamente? Porque ninguém acende vela
para defunto ruim.

E o momento de discutirmos essas coisas, porque temos de abrir
espaço, não para o futuro governo, mas para o País enfrentar essa
discussão internacional. Temos de pressionar(?) nossos credores.
Temos de pressionar em xeque as instituições internacionais e o FMI,
falando-lhes da ilegitimidade do processo de endividamento, que é a
questão básica, e da improcedência do endividamento que em nada
nos beneficia.

Esse modelo provocou algo que os jornais não noticiam. Em 1993, a
economia brasileira tinha 60.500.000 pessoas em atividade
remunerada. Em 1999, 58 milhões apenas. E ainda se pergunta por
que tanta violência urbana...

Os salários participavam de 34% da renda do País. O índice foi
caindo ano a ano: mais impostos, mais correção de telefone, de
energia - sem contar que, agora, vamos cobrir o prejuízo das
empresas energéticas. Em 2001, o índice fechou como 25% da renda
do País apenas. Ora, empobrecida, a população não pode pagar nem
energia, nem telefone. Aí, qual a última novidade? Vamos subsidiar as
empresas privatizadas.

Vejam, então, que a dívida externa não é uma questão abstrata.
Está mexendo com o nosso cotidiano, com o futuro do País e dos
brasileiros.

Palavras do Sr. Marcos Arruda
Agradeço o convite e saúdo os componentes da Mesa - alguns,

antigos companheiros de luta - e, em particular, Maria Lúcia, pela
iniciativa da campanha da auditoria cidadã da dívida e pela sua
dinamização. Saúdo as mulheres que estão saindo de suas casas e
vindo, cada vez mais, ocupar espaço na sociedade, trazendo ao País
novo espírito e nova maneira de pensar. Saúdo os jovens e os
estudantes que lotam as galerias nesta manhã, dando-nos a certeza
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de que não estamos sós e de que a luta não está acabando
porque estamos envelhecendo. Vocês levarão nosso cajado. Saúdo
os companheiros e companheiras indígenas, que são o segmento
mais oprimido da sociedade e que merecem sempre nossa especial
atenção.

No dia 17/4/96, 1.500 trabalhadores rurais sem terra, à margem de
uma rodovia no Sul do Pará, lutavam pela implementação do acordo
de desapropriação da Fazenda Macaxeira. A desapropriação já estava
definida, e o INCRA e as autoridades simplesmente não a realizavam.
A única alternativa foi pressionar. Foram mandados 155 policiais para
reprimir a manifestação. Para desobstruir a pista da rodovia, usaram
violência, eliminando 19 trabalhadores, principalmente dirigentes do
movimento, ferindo gravemente 79 e matando outros 13, depois que a
pista já havia sido desobstruída. Um massacre dos mais brutais, que
até hoje não foi julgado pela justiça. Os responsáveis estão soltos, e
alguns, até mesmo, em posição de poder.

Convido todos a se levantar e fazer um minuto de silêncio em
homenagem aos massacrados naquele dia, pedindo que seu exemplo
toque nosso coração, para levarmos avante essa difícil luta pela
justiça, igualdade e solidariedade.

Inicio minha exposição com três citações que podem ilustrar a
problemática brilhantemente apresentada pelo Prof. Dércio Munhoz. A
primeira é: "A Argentina privatiza suas águas e seu ar e oferece
pedaços de seu território nacional aos credores, a fim de preservar
sua credibilidade junto aos investidores internacionais e garantir a
continuidade dos fluxos financeiros do exterior". E fragmento de um
artigo que escrevi antes do 1 Fórum Social Mundial, que tem como
título "Eu Sou Você Amanhã" e, como tese, a idéia de que a crise que,
à época, a Argentina estava vivendo e estourou nesse fim de ano - ela
está se prolongando por todo este começo de ano sem perspectiva de
superação de maneira sustentável - é uma crise que anuncia o
caminho de queda no mesmo precipício que o Brasil pode cair, caso
continuemos na via escolhida pelo atual Governo.

Gostaria de mencionar o economista americano Rudiger Dornbusch,
que escreve em revistas e é um conselheiro de vários governos na
área de economia internacional, sobretudo da latino-americana. Ele
fez o seguinte apelo: "A Argentina é um país inviável. A única maneira
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de realmente sair da crise é renunciar a sua soberania e entregar
a uma comissão internacional a administração de suas finanças e de
sua moeda".

Há um ano, estava já próximo de antever o caminho da perda total
de soberania de um país irmão do Brasil, a Argentina. Segunda
citação: entrevista de um jornalista com a Primeira-Ministra da
Inglaterra, Margareth Thatcher, em 1984: "Sra. Thatcher, a senhora
não teme continuar emprestando ao Brasil e investindo em um pais
instável, inseguro e tão endividado?" Resposta: "Enquanto o Brasil
tiver a Amazônia, não temo nada".

Terceira citação: "Dois compromissos são anteriores aos
compromissos econômicos. Temos um compromisso político que é
manter a democracia e um compromisso social que é acabar com a
miséria no Brasil. Nem um nem outro poderá ter uma consecução
adequada se não formos capazes também de negociar com firmeza
nossos interesses no que diz respeito à dívida. Não é exagero dizer
que o que poderá vir a acontecer no Brasil daqui para a frente, a
política de crescimento, de distribuição de renda e a continuidade de
uma política democrática, irá depender, em larga medida, do nosso
êxito na renegociação da dívida". Autor: Senador Fernando Henrique
Cardoso, na Comissão Especial para a Dívida Externa, do Senado
Federal. E justamente esse Senador, que hoje virou Presidente e
governa pelo oitavo ano, quem está fazendo o oposto do que o
relatório feito por ele recomendava há 14 anos. Enquanto Presidente,
a decisão dele foi perpetuar o caminho de subserviência e
dependência externa, que vinha ocorrendo desde o início da ditadura
militar, em 1964. O golpe foi feito para garantir a opção por esse
caminho.

E é justamente a partir dessa reflexão que gostaria de trazer para
vocês, de maneira compacta e bem visual, num ano eleitoral como é o
ano de 2002, o núcleo central da problemática do endividamento. O
nosso risco é olharmos as dívidas externa e interna como um
problema financeiro, como um problema de administração financeira
do País. Mas elas fazem parte de uma problemática muito maior, que
já foi mencionada pelo Prof. Dércio. E preciso que entendamos com
toda a clareza que se trata da opção por um caminho de
financiamento do desenvolvimento do nosso País. Isso é o que define
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o modelo de desenvolvimento. Imediatamente, temos de parar e
nos perguntar: desenvolvimento de quem? Essa é a questão central.
Quem são os sujeitos? Quem são aqueles para os quais se organiza
tudo isso e vai se gerir todo este País e a economia? Essa é a
questão que fica escondida no discurso oficial. Quando se diz que a
situação está muito melhor, falta completar: para quem? E claro que
está melhor para quem já tem muito. Mas as maiorias estão piorando
cada vez mais. O desenvolvimento tem de ser social e humano, da
Nação brasileira, de cada cidadã e cidadão que a compõe. E o
desenvolvimento econômico é um meio de se construírem as bases
para realizar esse desenvolvimento social e humano. De modo que,
definido dessa maneira, nos perguntamos: qual a opção feita pelo
Governo Cardoso para financiar o desenvolvimento? Ele optou por
esse caminho que o professor indicou: depender essencialmente de
poupança externa trazida para cá na forma de empréstimos ou
investimentos, para desenvolvermos a nossa economia.
E o que estamos vendo de 1964 até hoje, com esse

desenvolvimento apoiado no exterior, patrocinado por dinheiro externo
que se reproduz aqui e é devolvido multiplicado, às custas do trabalho
da nossa população, é que os banqueiros estão cada vez mais ricos e
a Nação brasileira, cada vez mais pobre, que a economia dos países
ricos que se beneficiam dessa opção crescem, se desenvolvem, se
ampliam, tornando-os cada vez mais ricos, enquanto a economia do
nosso País está cada vez mais depredada, desindustrializada e
descapitalizada.

Está em jogo, neste ano eleitoral, uma nova oportunidade de
escolhermos entre dois possíveis caminhos de definir
desenvolvimento e financiá-lo. Espero que escolhamos o outro
caminho: quem deve se desenvolver é o povo. Esse é o sentido
original de economia. E as mulheres sabem disso melhor que os
homens. "Economia" em grego quer dizer "gestão", "administração",
"cuidado da casa". Quem importa na casa? Seus habitantes. E não
podemos conceber um pai e uma mãe de família que querem bem
apenas a dois filhos, deixando outros oito à míngua. No entanto, essa
é um pouco a realidade da grande casa que é o Brasil. Definir o
desenvolvimento dos 10 filhos, e não apenas dos 2 beneficiados, é a
primeira coisa. A segunda é definir como opção de desenvolvimento
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um financiamento a partir do interior do nosso País, um
financiamento a partir das fontes e dos recursos internos, apoiando
nos externos apenas de forma complementar.

Terminada essa reflexão, diria para vocês que, para fazermos isso
acontecer, é preciso a coragem de fazer uma ruptura com o caminho
que tem prevalecido até agora. Essa ruptura implica uma revisão
radical da dívida pública, porque ela é o grande obstáculo para que os
recursos gerados pelo nosso povo sejam usados em benefício dele
mesmo. O elemento mais escandaloso disso - vocês já me ouviram
antes nesse espaço, e quero repetir - é a maneira como hoje é
repartido o orçamento público federal, que tem, de um lado, a
arrecadação que aumenta cada vez mais, por meio de impostos
escorchantes, e do outro, gastos e despesas que têm como prioridade
definida em acordo com os credores internos e externos os serviços
das dívidas externa e interna, que estão "comendo", tanto para o
pagamento como para a rolagem, o adiamento, o empurrão para
adiante, um total de 63% do orçamento federal. Temos que fazer uma
inversão de prioridades e eleger Governo Federal, Governos
Estaduais e Congresso Nacional que tenham vontade política de
realizar essa ruptura, redirigindo o País para um caminho de
desenvolvimento próprio dele. E nesse quadro que se coloca a
campanha pela auditoria cidadã.

Vou usar os 3 minutos que me restam para alertá-los para a
importância da campanha e convidá-los para participar ativamente
desse chamamento à nossa população.

Trata-se de usar um procedimento legal, previsto na Constituição. O
Prof. Pinaud e o Dr. Vivaldo Barbosa podem elaborar os aspectos
jurídicos dessa proposta que está prevista na Constituição de 1988.
Existe uma jurisprudência, uma experiência anterior no próprio Brasil,
que foi a auditoria da dívida em 1931, no início do Governo Getúlio
Vargas, que se viu incapacitado para governar, tendo que arrancar
uma parcela do orçamento público para pagar a Inglaterra, que era o
grande credor externo à época. Ele fez uma auditoria meio a
contragosto. Foi espantoso. Descobriu-se que praticamente a metade
de todo o valor pago à Inglaterra não correspondia a nenhum contrato
escrito. Foi feita uma renegociação com aquele país, e o valor total da
dívida foi cortado pela metade. Portanto, o pagamento de juros
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também foi radicalmente reduzido. Esse foi o início de uma era de
grande transformação na economia brasileira, de uma economia
predominantemente rural e exportadora para um economia industrial e
modernizante.

A auditoria é um instrumento fundamental. Temos aqui algumas
propostas. E preciso discuti-ias. Este será um palco de debates.
Numeraria essas propostas, que vão no sentido não apenas de lidar
com a dívida, mas também com a idéia de que devemos ressuscitar a
capacidade de gerar financiamento dentro do País, para que seja
viável o desenvolvimento econômico, social e humano.

Primeira proposta: anulação da dívida total dos países mais pobres
e mais endividados. Também somos credores de países muito mais
pobres que o Brasil. Com esse gesto, podemos dar um exemplo para
que os credores do Brasil e de outros países adotem também a
política de cancelamento de dívidas que sobrepujam a capacidade do
povo.

Segunda proposta: auditoria da dívida dos países chamados
emergentes e, hoje, imergentes, como Brasil, Argentina e México.

Terceira: rompimento do acordo com o FMI e a liberação do Brasil
das condicionalidades que arrocham a nossa macroeconomia.

Redefinição das prioridades dos orçamentos da União, dos Estados
e municípios; reforma tributária progressiva e, portanto, redistributiva;
reforma agrária participativa e redistributiva, que tenha um efeito
profundo sobre a capacidade do Brasil de se auto-abastecer de
alimentos, diminuindo a sua necessidade de importação; efeito sobre
a relação cidade-campo em nosso País, gerando novas possibilidades
de criação de riqueza e financiamento de desenvolvimento.

Sexta: promoção dos empreendimentos da economia solidária.
Temos três ou quatro propostas específicas sobre a redemocratização
da propriedade e da gestão dos bens, recursos produtivos, comércio
justo entre as empresas, regiões e países; sistema financeiro voltado
para os excluídos, na linha do microcrédito solidário.

Finalmente, uma legislação e um tribunal que permitam aos países
aquilo que as empresas têm como direito: declarar-se insolventes,
para buscar um novo caminho de retomada do seu crescimento. Mas,
para isso, teria de haver um tribunal independente, em que credores e
devedores teriam o mesmo direito.
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Essas são algumas das pistas que gostaria de propor para o

debate. Elas podem abrir caminho para a nossa capacitação, e
podemos debatê-las com os candidatos a Presidente da República na
eleição deste ano. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maria Lúcia Fattorelli
Bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, e

cumprimentar os membros da Mesa, principalmente os Deputados Ivo
José e Geraldo Rezende, que, juntamente com os Deputados Rogério
Correia e Edson Rezende, fizeram a proposta da realização deste
debate. Cumprimento os nossos mestres, Profs. Dércio, Marcos
Arruda, João Luiz Pinaud e os representantes que temos, com muita
honra, Deputados Vivaldo Barbosa e Sérgio Miranda.

Hoje são 19 de abril, Dia do índio. Antes de iniciar a minha fala,
gostaria de render uma homenagem aos povos indígenas,
representados aqui pelos xacriabás. Vocês são as vítimas mais
antigas do processo de espoliação a que o Brasil está submetido há
500 anos, desde a nossa invasão. Quantas nações indígenas foram
dizimadas, quantos direitos foram negados aos verdadeiros donos
desta terra? São povos sábios, de rica cultura, que, até pouco tempo,
eram considerados incapazes. Quanta infâmia! Neste momento, neste
dia consagrado ao do índio, gostaria de homenageá-los e agradecer-
lhes por terem resistido a tantos anos de injustiça, de extermínio, de
desrespeito, de massacres; agradecer-lhes por terem resistido e por
estarem aqui, hoje, participando conosco desta luta que é pela
soberania, pela verdadeira independência do nosso País. Gostaria de
entregar-lhes esta placa, uma homenagem muito simples, um símbolo
de que o Brasil é de vocês. Vivemos hoje um momento muito
complicado. A humanidade está dividida em dois mundos: um em que
a ciência e a tecnologia abrem uma infinita gama de possibilidades,
em que o homem vai à Lua: outro em que as necessidades mais
elementares não são respeitadas, não são satisfeitas.

Dados da ONU nos mostram que 19 mil crianças morrem por dia por
causa da dívida no mundo. Vivemos uma desigualdade social
inaceitável, uma concentração de renda nos países mais ricos e um
crescimento espantoso da miséria, um elevado endividamento dos
países mais pobres e subdesenvolvidos.

O Brasil não foge a essa regra mundial. Temos 500 anos de
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continuado processo de espoliação. Nosso ouro, nossa prata,
pedras preciosas, montanhas, plantas e animais já se foram e
continuam indo. Hoje, esse saque é representado pelo serviço da
dívida eterna, pelas remessas de lucros, principalmente em
decorrência desse leviano e rápido irresponsável processo de
privatizações a que fomos submetidos. Há remessas ilegais
amparadas por instrumentos que o próprio Banco Central não coíbe,
que a Procuradoria não coíbe, que essa tal de CC5, hoje com outra
cara, permite que volumes enormes de recursos saiam do nosso Pais
diretamente para os paraísos fiscais. Há uma enorme espoliação por
meio das taxas de risco que nos são impostas, sem nenhum
fundamento, porque somos os melhores e mais generosos pagadores
do mundo. Essas agências internacionais não explicam qual o critério
técnico ou jurídico para nos imporem esse risco. Há também o
pagamento das vultosas importações, como o Prof. Décio colocou.
Muitas vezes, são supérfluos, quinquilharias. Temos que romper com
esse processo de espoliação. Somos um país potencialmente rico, em
todos os sentidos. Precisamos trabalhar para que haja coerência, para
que essa riqueza seja concretizada em favor de todos os brasileiros,
para que todos usufruam dela.

Somos um Pais predestinado à abundância. A própria natureza nos
mostra isso. Então, como conviver com 53 milhões de miseráveis,
como está no último relatório do IBGE? Como conviver com 28
milhões de famintos em um país que é considerado celeiro do mundo?
Como conviver com esse desemprego, se temos tanta necessidade
de produtos, de bens, tanta carência? Como viver com tanta gente
sem teto, sem moradia, com os sem-casas, com os sem-terras, com o
analfabetismo? Há muita injustiça que precisa ser enfrentada.

Qual a principal razão para tanta injustiça? A principal razão é a
dívida e a concentração de renda, a má distribuição de renda. Vamos
abordar hoje a dívida. Que dívida é esta que tanto afeta a nossa vida,
que está nos condenando a uma vida incoerente com as riquezas do
nosso País, que está servindo de tapete para propostas ainda mais
ofensivas à nossa soberania, como a da ALCA e a que o FMI
apresentou, no ano passado, em Washington, de renegociação da
nossa dívida? Começarei abordando, rapidamente, essa proposta do
FMI, uma afronta à nossa soberania.
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Há este formato de mecanismo formal de reestruturação com

tribunais de solvência internos que teriam torça de lei em sentido
universal. Provavelmente os nossos juristas que falarão após
abordarão isso. E uma força de lei em sentido universal, superior às
leis dos países, superior à nossa Constituição Federal. O operador do
mecanismo, logicamente, seria o FMI, na proposta dele. Abarcaria
tanto a dívida interna quanto a externa e visaria reconstruir a
confiança dos investidores. Estes e seus interesses estão colocados
acima de tudo e priorizam as políticas de ajuste fiscal que
conhecemos muito bem. Existem danos causados por elas à nossa
economia, como o Prof. Décio já comentou. E interessante observar
que essas medidas de ajuste fiscal impostas pelo FMI ao nosso País
são exatamente inversas às medidas adotadas nos países que
comandam o FMI. Elas nos pregam algo que não cumprem, receitam-
nos um remédio que jamais tomariam.

Em contrapartida a essa proposta desrespeitosa do FMI, membros
da Campanha Jubileu se reuniram em Guaiaquil, no mês passado,
para discutir uma alternativa que recebeu o nome de Arbitragem.
Seria um processo justo e transparente que priorizaria não o interesse
dos investidores, mas os direitos humanos e os direitos fundamentais
dos povos. A essência desse mecanismo seria a transparência.
Teríamos que ter clareza quanto à natureza do endividamento dos
países, qual parte é legítima e qual parte é ilegítima. Como
alcançaríamos essa clareza? Como a teríamos? Aí, sim, vem a
proposta da auditoria. Essa clareza, esse conhecimento do processo
de endividamento só é possível por meio de uma auditoria séria e
profunda em todos os instrumentos desse processo. No nosso País,
como o Prof. Marcos já comentou, a auditoria está prevista na
Constituição Federal. Enquanto o Congresso se omite, iniciamos esse
movimento por uma auditoria cidadã, realizada pelos cidadãos e para
os cidadãos. E um movimento que visa abrir essa caixa-preta e
articular os países endividados, porque os credores se articulam no
próprio FMI, no Banco de Paris, no Banco de Londres. Os devedores
não se articulam, perdendo uma grande chance, porque a articulação
dará torça à negociação.

No Brasil, já realizamos, há dois anos, o plebiscito da dívida, que
colheu mais de 6 milhões de votos de cidadãos que disseram "não" à
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continuação do pagamento sem a realização da auditoria prevista
na Constituição. A nossa campanha foi iniciada em abril do ano
passado. Neste momento, ela ganha ainda mais força. A necessidade
de uma auditoria no País é reforçada por um erro anunciado pelo
Banco Central do Brasil, em setembro do ano passado, um erro de
US$32.700.000.000,00. Ele foi muito mal explicado pela equipe
econômica que comanda o Banco Central. Eles disseram que isso se
refere a uma mudança no cálculo que teve como objetivo adaptar tais
cálculos às normas adotadas internacionalmente. Que normas são
essas? Como se explica um erro desses? Queremos saber. Auditar
essa divida: isso será, no mínimo, um ato de respeito para com o povo
brasileiro, que paga tão caro por ela. Além disso, temos uma proposta
de auditoria oficial - finalmente, uma possibilidade de vermos
respeitada a nossa Constituição. Ela foi apresentada em novembro do
ano passado e está dependendo da autorização da Presidência da
Câmara dos Deputados, do Deputado Aécio Neves. Esperamos que
ele respeite a nossa Constituição, que ele finalmente tire do discurso
todas as falcatruas, todas as denúncias relacionadas à nossa divida,
porque tudo até hoje ficou restrito ao discurso, nada aconteceu na
prática.

O nosso processo de endividamento começa com uma grande
infâmia. Para vermos respeitada a decretação de nossa
independência, tivemos que herdar uma dívida que Portugal havia
contraído junto à Inglaterra para lutar contra a nossa independência.
Como não conseguiram barrar a nossa independência, empurraram-
nos a divida. A partir dai, esse endividamento foi crescendo,
crescendo até que tivemos a primeira experiência de auditoria, em
1931. O Prof. Marcos Arruda já a mencionou. Somente 40% dos
contratos estavam documentados. Os valores das remessas eram
ignorados, e não havia contabilidade regular da nossa divida, dos
nossos pagamentos. Tivemos o cancelamento de uma parte
significativa, mas uma coisa ficou para trás. Não se cuidou de buscar
o que havia sido pago até então, sem nenhum documento. A partir
daí, não houve mais nenhuma experiência de auditoria. Tivemos uma
comissão formada em 1987 para verificar as causas da moratória
decretada pelo Ministro Funaro. O relator dessa comissão era o
Senador Fernando Henrique Cardoso.
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Selecionei quatro parágrafos do seu relatório que gostaria de ler

para vocês. A primeira conclusão do então Senador Fernando
Henrique Cardoso, atual Presidente do nosso País, há mais de sete
anos, foi: "O possível confronto entre os países produtores-
exportadores e os consumidores de petróleo foi evitado pelo
endividamento dos países em desenvolvimento, através da reciclagem
dos petrodólares". Foi-nos empurrado o dinheiro barato que estava
abundante no mercado financeiro internacional. Ele disse também: "O
engajamento dos países em desenvolvimento nesse processo foi
possibilitado pelos Bancos internacionais que concediam os
empréstimos; endossado pelo FMI, que acompanhava e avaliava,
anualmente, as economias dos seus membros; e encorajado pelos
países credores, que deram total apoio político à estratégia de
crescimento econômico com financiamento externo". A conclusão dele
foi: "Torna-se evidente, desta perspectiva, que a crise da dívida
externa do Terceiro Mundo envolve a co-responsabilidade dos
devedores e dos credores". Essa co-responsabilidade nunca foi
exigida. Toda a responsabilidade da dívida tem sido colocada nas
mãos dos devedores, sacrificando-se o povo para cumprir ajustes
injustos e exigências infundadas. Referindo-se à elevação das taxas
de juros provocada pelos Estados Unidos, um verdadeiro golpe, ele
disse: "Grosso modo, pode-se afirmar que cerca de 114 da dívida
externa brasileira refere-se apenas a juros sobre juros, sem qualquer
contrapartida real de bens e serviços para o país". Por que ficaram no
grosso modo, por que não fizeram uma auditoria para provar
corretamente? A conclusão dele foi categórica, faço questão de lê-Ia
para vocês: "A situação que ora vivemos -" - isso foi dito entre 1987 e
1988 - "arrocho salarial direto dos trabalhadores no setor público e
indireto de toda a força de trabalho, submissão da política econômica
às regras e monitoramento do FMI, acomodação aos interesses dos
grandes Bancos internacionais, etc. - não passa de uma encenação
da inequívoca demonstração da falta de governo no País". Ele mesmo
disse isso e, depois de sete anos sendo nosso Presidente, pediu para
esquecermos o que havia escrito, mas fazemos questão de não
esquecer. Isso tudo ficou restrito ao discurso, nenhuma providência foi
tomada. Só serviu para uma coisa: estávamos em um momento de
discussão da Constituinte, e foi inserido o art. 26 das Disposições

rÃ



1014
Constitucionais Transitórias, exigindo a realização de uma
auditoria. Para cumprir esse artigo, foi formada uma outra comissão.
O primeiro relator dela foi o Senador Severo Gomes, que fez um
importante estudo jurídico. Acredito que o Prof. João Luiz fará também
algumas considerações sobre isso. Ele apurou algumas cláusulas.
Destacarei apenas a renúncia à alegação de nulidade e a renúncia à
argüição de soberania.

Em memória de Severo Gomes, que está fazendo muita falta a este
País, lerei um trecho do seu discurso. "Sem qualquer sombra de
dúvida, aqui está o ponto mais espantoso dos Acordos ( ... ) Esta
cláusula retrata um Brasil de joelhos, sem brios poupados, inerme e
inerte, imolado à irresponsabilidade dos que negociaram em seu
nome e à cupidez de seus credores ( ... ) Este fato, de o Brasil
renunciar explicitamente a alegar a sua soberania, faz desse
documento talvez o mais triste da história política do País. Nunca
encontrei ( ... ) em todos os documentos históricos do Brasil, nada que
se parecesse com esse documento, porque renúncia de soberania,
talvez nós tenhamos tido renúncias iguais, mas uma renúncia
declarada à soberania do País, é a primeira vez que consta de um
documento, para mim histórico. Este me parece um dos fatos mais
graves de que somos contemporâneos." Em memória de Severo
Gomes, vemos a que ponto de entrega e de irresponsabilidade
chegaram os que assinaram os contratos em nosso nome. Ele não
teve condições, por causa de pressões políticas, de continuar na
relatoria. Foi substituído pelo Luiz Salomão, que apurou a
possibilidade de se reduzir o montante da dívida com base em
simulações do próprio Banco Central. Elas variavam, na época, de
US$34.000.000.000,00 a US$ 62.000.000.000,00. Ele propôs que se
investigassem processos judiciais que continham denúncias de
fraudes e negócios ilícitos, que se repatriassem divisas e não teve o
apoio da comissão. Sem ele, esse relatório foi levado a Plenário e foi
derrotado. Os nossos políticos, na época, optaram pela omissão e
estão se omitindo até hoje, porque esse artigo está lá sem ser
cumprido. Pior ainda: todo esse questionamento relacionado com o
nosso processo de endividamento foi ignorado quando, em 1994, foi
realizado um acordo com os Bancos comerciais. Ele substituiu grande
parte dos contratos. Todos os contratos que se referiam a
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negociações com Bancos privados foram substituídos por papéis,
por bônus - foi o processo que teve o nome de securitização e que
pulverizou os nossos credores. Nas palavras do Prof. Paulo Nogueira:
"A finalização do acordo ocorreu durante a gestão de um Ministro da
Fazenda que preparava sua candidatura à Presidência da República e
encontrava na conclusão da negociação com os Bancos estrangeiros
um meio de solidificar suporte internacional a sua candidatura. Por
isso, Fernando Henrique estava disposto não só a respeitar
integralmente as condições aceitas por CoIlor" - essa negociação
começou na época do Colior - "como a introduzir modificações que
tornaram o acordo ainda mais oneroso para o País". Ele nos tornou
reféns da constante rolagem das taxas de risco e deste mercado
selvagem que está aí.

Temos aí um pequeno quadro da evolução da divida nos últimos
sete anos. A dívida externa pulou de US$148.000.000.000,00 para
US$217.000.000.000,00, e a interna, de R$60.000.000.000,00 para
R$675.000.000.000,00. Esse crescimento absurdo decorreu das
principais medidas adotadas por este modelo neoliberal. O Prof.
Munhoz já as comentou. No estudo da campanha da auditoria,
podemos ver todo o massacre do orçamento. O quadro do orçamento
da União está na cartilha que todos receberam. Ele mostra a
prioridade da destinação dos gastos para a dívida. Enquanto para a
dívida vão R$142.200.000.000,00, para a educação vão apenas
R$17.000.000.000,00, o que se gasta em 45 dias da dívida. Para o
desenvolvimento agrário, R$2.000.000.000,00, o que se gasta em 5
dias da dívida. Por isso, não temos reforma agrária neste País, não há
o investimento necessário. Os demais gastos aí explicados. Os
trabalhos da auditoria cidadã procuram resgatar os documentos que
menciono aqui, realizar estudos sobre a infâmia que é o risco imposto
ao País. Estamos também fazendo um trabalho grande com as
resoluções do Senado Federal que aprovam o endividamento externo.
Recebemos uma planilha com 815 resoluções. Questionamos
diversos Governadores, tribunais de contas e companhias de energia
elétrica. Faço questão de mencionar apenas cinco respostas que são
uma amostra da necessidade de se auditar essa dívida. O Tribunal de
Contas do Rio Grande do Sul nos respondeu que a operação de
crédito que estávamos questionando, que era um empréstimo de
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US$100.000.000,00 para o combate à pobreza rural nesse
Estado, está resguardada pelo sigilo bancário. Isso nos deixou
indignados, porque essa divida é pública. Somos nós que estamos
pagando essa conta. E temos direito a ter acesso aos dados e às
informações sobre o destino do nosso dinheiro.

A companhia de energia elétrica mencionada em outra resolução do
Senado nos respondeu que as operações financeiras mencionadas
nas resoluções não foram efetivadas por ela. O Tribunal de Contas de
Roraima "chutou a bola" para o Tribunal de Contas da União,
alegando ser este o órgão competente. O Tribunal de Contas de Mato
Grosso do Sul afirmou que nada foi encontrado que tratasse do
assunto. E o Tribunal de Contas de Pernambuco disse que não
dispunha das informações solicitadas.

E preciso ou não fazer uma auditoria?
Estamos fazendo um grande esforço para popularizar esse tema.

Fizemos essa cartilha, que todos receberam, contendo informações
que, normalmente, a grande mídia não publica. Estamos tentando
mostrar a chocante contradição de o nosso rico Pais abrigar tanta
miséria e ressaltar a enorme responsabilidade envolvida nas escolhas
feitas pelos nossos governantes, escolhas políticas que nos levam a
esse quadro. Tentamos ainda questionar a adoção de medidas
incoerentes, impostas pelo FMI, mas inversas às adotadas pelos
países que os comandam.

Outro Brasil é possível. E preciso aprofundar os estudos sobre o
processo de endividamento, resgatar os documentos que comprovam
a ilegitimidade, conectar esse processo de dependência a que a
dívida nos leva com essas propostas que visam ainda aumentar a
dependência, o colonialismo, o risco de anexação e o imperialismo. A
palavra agora é "imperialismo", sim, porque essas propostas de alta e
de renegociação da dívida do FMI não são outra coisa senão
propostas de imperialismo feroz, abrangente e fortemente armado.

A luta pela auditoria é uma luta pelo povo brasileiro, que está
morrendo por causa dessa dívida, sobre a qual quer saber a verdade.
Quem não apóia a auditoria tem medo da verdade, e é isso que temos
de perguntar aos candidatos à Presidência: se apóiam ou nâo a
auditoria, se querem ou não saber a verdade, se têm algo a esconder.

Convoco a todos os que amam este País, como vocês hoje
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presentes nesta Casa, emocionando todos os que estamos
realizando este debate, a abraçar essa luta. E um importante passo
para redirecionar o rumo da nossa história. Façamos isso, porque o
que está em jogo é nossa independência, até hoje não conquistada.
Independência e liberdade conseguem-se com luta.

Esta foto é dos nossos irmãos argentinos, que tiveram seu país
espoliado, massacrado e agora abandonado pelos credores, que
impuseram todas aquelas medidas que os levaram a este caos. Mas
vejam o exemplo. Não desistiram. Estão na luta, estão na rua fazendo
panelaço, invadindo assembléias. E um exemplo para nós.
Precisamos assumir nossos brios e nossa luta. E que essa luta
comece em Minas Gerais, em honra do nosso mártir, Tiradentes, que
tanto lutou pela nossa independência. Lutemos pela nossa liberdade,
ainda que tardia. Muito obrigada.

Palavras do Sr. João Luiz Pinaud
Na pessoa do Deputado Ivo José, representante do Presidente

Antônio Júlio, saúdo os integrantes da Mesa. Aproveito também para
fazer referência ao Deputado Nivaldo Barbosa, grande lutador em prol
da soberania nacional.

Gostaria de pontuar o que já foi dito pelo Dércio Munhoz, pelo
Marcos Arruda e pela Maria Lúcia. O ponto central é a auditoria da
dívida. Essa luta é muito antiga. Desde a Coroa Portuguesa, a história
do Brasil é de mutilação, de apropriação. As nações indígenas foram
as primeiras vítimas, quando documentos da Coroa mandavam
enforcar os líderes de qualquer insurreição contra os dominadores.
Essa mutilação não foi somente com relação aos índios, mas também
com relação aos negros africanos, que vieram para cá trazendo o
trabalho, e aos primeiros povoadores da nossa história. Tanto que há
uma carta de Duarte Coelho para o Rei de Portugal, de 1534, quando
das capitanias hereditárias, dizendo que não era hora de bulir em
liberdade, e sim de aumentá-la, porque o povo, amotinado nas praças,
não queria outra coisa senão a liberdade. Então, esse primeiro
movimento, que chamamos de nacionalista, estaria nos nativistas, ou
seja, nos índios, nos negros e nos primeiros povoadores.

A história do Brasil é de mutilação econômica. Agora atinge níveis
de hipertrofia, principalmente por meio do endividamento externo e
com a adesão alegre, burguesa e contente a essa retórica leviana,
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cruel, perversa e mistificada neoliberal.

O que me parece importante para instrumentar esse histórico da
dívida não está na cartilha, mas é importante que se resgate, porque é
um mecanismo que poderá ser utilizado agora. De 1967 para cá,
vários decretos legislativos do governo militar estabeleciam o sigilo
para toda a documentação relativa a negócios com os Bancos
internacionais.

Era proibida a divulgação pelo diário oficial, na ementa que tem de
haver na publicação, de algo que pudessem perceber como
endividamento externo. Com o desenvolvimento disso, a necessidade
de aquisição de dólares fáceis, havia pressa em angariar dinheiro não
fiscalizado. Raimundo Saraiva, Coronel do Serviço de Informações,
fez um famoso relatório, desmentido posteriormente, em uma CPI.
Falava em 6% do então Ministro do Planejamento ou da Fazenda -
não vou citar nomes, vocês sabem de quem se trata. Dizia coisas
horrorosas, nojentas, sobre a história do endividamento externo.
Esses documentos eram considerados sigilosos. Foi dado poder ao
Ministro da Fazenda, depois ao Procurador da Fazenda, depois a
qualquer preposto ou funcionário da Fazenda que fosse ao exterior
para contratar dívida em nome do País. Foi o único caso de
subestabelecimento de procuração que ninguém tinha, porque, a rigor,
esse endividamento externo é um processo estruturalmente ilegal.
Não tem nenhuma base na legislação brasileira, nem na legislação
internacional positiva, nem em nenhum princípio ético.

Não estamos simplesmente falando de um processo orçamentário
financeiro de endividamento externo, mas de um crime. E um crime
continuado contra o País, um megaestelionato praticado por Ministros,
por Presidentes da República, Senadores, com a omissão da mídia,
com o povo como aliado; em suma, um crime praticado por todos os
cúmplices.

Como não podemos abrir o leque, citarei fatos concretos, O Acordo
II, grande momento dessa dominação total de endividamento externo,
é de 15/2/83. Foi firmado entre o Brasil, sob o regime militar, e 34
Bancos "credores", entre aspas, capitaneados pelo Citibank. Esse
acordo, uma maçaroca de cento e tantas páginas escritas em inglês, o
que era proibido pela legislação brasileira, era clandestino e estava no
crivo desse sigilo. Foi acidentalmente descoberto pelo Senador
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Humberto Lucena, que foi para o Senado no dia 9/6/83, e
denuncia a existência de um contrato. Lucena, que não era jurista,
que era um conservador, considerou-o acintoso aos interesses do
País. Remete-o para as mãos honradíssimas do Ministro Seabra
Fagundes, que era Conselheiro Federal da OAB. No dia 417/83,
Seabra Fagundes faz uma indicação ao Conselho Federal, dizendo
que havia lido o documento mais triste da história do Brasil, ou seja, a
renúncia escrita à soberania nacional. O que era essa denúncia? Em
primeiro lugar, rezava o Acordo II que o Brasil não teria direito de
alegar a nulidade daquele contrato. Em segundo lugar, permitia que o
credor estipulasse o valor dos juros, que chegou a 27%. Ora, se devo
5%, 6%, 7%, 8%, 27% de um valor, ninguém sabe quanto devo. A
verdade é que temos uma cifra de duzentos e tantos bilhões de
dólares de dívida, mas, a rigor, ninguém sabe qual é o valor da dívida
nem do serviço da dívida. Não sabem os Ministros da Fazenda, que
ocultam esses valores. Se formos pesquisar as atas do Congresso, as
atas de todas as reuniões, vocês verão que nenhum deles tinha
acesso. Sempre tinham conhecimento extra-oficial, porque todos os
atos normativos, as leis, os decretos, as cartas de intenções, as
coisas mais absurdas estavam todas, e ainda estão, arquivadas no
Gabinete da Presidência da República. O que era sigiloso, depois que
acabou o regime militar, sob o aparente regime democrático passou a
ser objeto ocultado. Então, isso continua preso, fechado a sete
chaves. A grande questão da auditoria é trazer toda essa
documentação, todos esses valores, para que a sociedade civil
organizada, por sua representatividade consciente, possa manipular
os documentos e chegar à conclusão de que o Brasil não deve. Nós
não temos essa dívida. Em primeiro lugar, porque é ilegal. E, sendo
um contrato firmado entre países e Bancos, é um crime que deixa
vestígios. Mas onde estão esses vestígios? A pergunta, que ainda não
foi respondida, é: qual o regime jurídico dessa dívida? Não é a lei
nacional, não é a lei internacional, nem poderia ser a Constituição
americana, que, em sua Emenda n° 9, proíbe que se contrate ou se
interprete qualquer cláusula contra direitos retidos pelo povo.

A Lúcia falou em Severo Gomes, a quem gostaria de prestar minha
homenagem. Quando, na Comissão Mista, a OAB foi apresentar suas
razões jurídicas, foi chamado às pressas o não saudoso Roberto
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Campos, que quis fazer uma polêmica. A polêmica seria
massacrá-lo com a imoralidade daquela proposta. Os nomes devem
ser dados aos bois. Ali éramos meros advogados que estávamos
numa instituição como a OAB, e era Presidente o Severo Gomes. O
Presidente da OAB não entendia bulhufas daquilo, quem entendia
eram os seus assessores. Fomos chamados para prestar depoimento.
Como advogados, somos muito emocionais e estamos falando de
crime contra o País.

Estávamos na Comissão Mista da Constituição de 1988. Perguntei
ao Severo Gomes, receoso de como responder ao Deputado Roberto
Campos, porque só poderia ser de forma agressiva e contundente, se
poderia falar abertamente. Ele respondeu: "A Casa é sua, aliás, a
Casa é do povo, fique à vontade". Não precisou mais para que a
minha indignação dissesse que ele era um homem habituado ao
silêncio da violência militar, interpretava como contraditória e
agressiva a denúncia de interesses nacionais que ele contrariava.
Retirou-se sob protesto, mas a OAB fixou uma ordem muito
importante, que era a necessidade de uma auditoria.

Isso foi apresentado, discutido e uma série de comissões instaladas
na Câmara dos Deputados não chegaram a resultado algum, até ao
cúmulo de a própria Constituição de 1988 estabelecer, em seu art. 26,
nas disposições transitórias, a necessidade de uma perícia na
documentação e na legislação relativa aos atos e às leis pericial e
documental das irregularidades e nulidades da dívida externa. Aliás, a
palavra correta seria endividamento como prática ilegal, e não dívida,
porque a dívida é um contrato entre quem pode contratar como credor
e quem pode contratar como devedor.

Quando se "contratou", entre aspas, um país sob o regime militar,
era um país dominado, não havia participação do Congresso. E,
quando se contrata com um país dominado pela desinformação,
dominado pela corrupção, em eleições que foram fraudadas e
violadoras da Constituição Federal e dos princípios constitucionais,
evidentemente nada disso é legal, não estamos falando em justiça
alguma.

Em todo esse esforço, a própria Constituição fez a Comissão Mista,
mas não chegou a resultado algum. Havia um prazo fixado. Já existe
um parecer de 1983, do Sérgio Ferraz, mostrando a ilegalidade desse
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acordo. Foi aprovada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados uma proposta que eu subscrevi, em 1990, o primeiro
relatório preliminar sobre a dívida externa, aprovado pelo Conselho
Federal em 1992.

Existe decisão do Conselho Federal da OAB contra a ilegalidade da
dívida. Mas, depois disso, a Ordem não assumiu a cidadania de lutar,
de concretizar - era ainda no Governo ColIor -, porque eram
integrantes da Ordem advogados do próprio Presidente endividador.
Houve uma saída lateral, em que não se propôs, como era
necessária, uma medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal, para
que fossem exibidos todos os documentos e todos os atos
constitutivos da dívida externa, para que a sociedade civil organizada
tivesse acesso ao Estado diretamente e pudesse propor a auditoria e
o seu cancelamento. E necessário cancelar esse endividamento,
como é também necessário, e eu também subscrevo, interpelar os
candidatos à Presidência da República, uma posição muito rigorosa, e
não há saída jurídica para isso. Não há saída política. Dizer que os
contratos devem ser cumpridos é uma farsa.

O princípio que diz que os pactos devem ser observados - grande
argumento - "pacta sunt servanda", em latim, os pactos têm de ser
observados. Devemos cumprir. Isso é uma coisa muito marota, de
apelo à consciência do povo, que é pobre e tem a consciência de
cumprir a sua dívida. Não é isso, porque o princípio latino diz: os
pactos devem ser observados, se de boa-fé: "pacta sunt servanda ex
bona fide". Só vale o pacto justo. O pacto justo não vale, não deve ser
cumprido? O povo não pode cumpri-lo. Esse pacto foi firmado por
governos corruptos.

No relatório Saraiva, há verbas de 6% sobre o valor da dívida.
Quanto dinheiro correu? Seriam os erros desses banqueiros do
sistema, ou seriam jogos financeiros, em que a contabilidade faz tudo
para encobrir as grandes comissões e as grandes participações? O
fato é que nenhum deles é inocente. Todos são cúmplices desse
crime, os governos, os bancos e essas organizações feudais
chamadas de sistema monetário internacional. São baseadas no
acordo de Breton Hood, mas, na realidade, é na distorção do próprio
acordo. Se analisarmos o acordo, no preâmbulo, diz que o acordo e
essa situação financeira mundial vieram para impedir que os nazistas
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tivessem dinheiro roubado da mutilação do povo judeu, para
impedir que eles utilizassem em benefício próprio os despojos de
guerra.

Hoje, no nosso século, estamos vendo a repetição dessas mesmas
práticas. Os endividadores alegam que isso já está prescrito. Mas o
direito de um povo não prescreve nunca.

Estamos numa situação grave. Camus escreveu que, 'quando é
terrível o crime, torna-se terrível a obstinação de testemunhar". O
testemunho é que estamos diante de uma iniqüidade que mutila o
povo brasileiro, todos são partícipes de jogar cortina de fumaça, e o
único caminho seria realmente esse: uma auditoria cidadã. Mas
pressionar a Ordem dos Advogados para que ela ultime o que já foi
estudado. Todos nós sabemos que não devemos esse dinheiro, que
esse dinheiro não pertence a eles, foi estiolado, e isso é a mutilação
do futuro, é a danação do futuro brasileiro. Não há saída.

Não podemos perder tempo. Precisamos procurar conhecer e exigir
que outros conheçam, porque precisamos resgatar, nessa eleição
presidencial, o grande tempo de omissão. Ninguém pode ficar alheio,
a pobreza é irmã, a pobreza é fraterna. Temos de entrar nesse mundo
de enxofre, de fel, de sujeira e de lama que foi a constituição da dívida
externa e sua hipertrofia, e afirmar em favor disso a nova esperança
de um novo Pais, que não seja preso a essa pequena corrupção, aos
medos e fantasmas. Que haja alguém com coragem de dizer: é um
crime, e queremos a punição dos culpados. Não apenas detectar e
retomar todo esse dinheiro, indevidamente estiolado e tomado do
povo brasileiro, mas também levar para os cárceres todos esses que
roubaram e ainda estão na vida política. Muito, obrigado.

Palavras do Deputado Sérgio Miranda
Quero saudar a Maria Lúcia Fattorelli não apenas pela iniciativa

desta reunião, mas também pela bela exposição. Saudando-a, saúdo
toda a Mesa e todos os presentes neste debate.

Na televisão, o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, a
pretexto do adiamento da votação da CPMF, o Brasil estava perdendo
R$400.000.000,00 por semana. Isso teve repercussão em vários
órgãos da imprensa.

Meus amigos, tudo isso é uma mentira. O Brasil está ganhando
R$400.000.000,00, que estão girando a nossa economia, pagando
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salários, estão comprando, vendendo, ativando a economia. Essa
confusão de termos predomina hoje no debate político, essa
manipulação de informações, essa mitificação feita pelos detentores
dos meios de comunicação que marcam o nosso cenário político.

Um debate como esse é importante para desenvolver a consciência
crítica. Falo para os jovens: indaguem, perguntem, não aceitem as
verdades definitivas. Coloquem sempre um ponto de interrogação.
Isso vem a calhar no debate sobre a dívida.
Antes, uma introdução: dívida é bom ou é ruim? Depende. Não

podemos dizer e adotar uma atitude moralista em relação à dívida.
Toda dívida é ruim? Errado.

As vezes, você quer ter acesso a um bem e o antecipa, fazendo um
empréstimo, se os juros forem compensatórios. Isso, no Brasil, não
vale muito, por causa dos juros extorsivos. Mas ninguém no mundo
vai guardar dinheiro durante 30 anos para comprar a sua casa, por
exemplo. Você faz um financiamento habitacional.

E preciso retirar esta visão negativa. Tudo funciona como dívida
num país capitalista. Tudo é dívida. Até o capital próprio dos
capitalistas é tratado pela receita como dívida, porque estão isentos
de pagar os juros sobre o capital próprio. Esta é uma questão
introdutória.

A segunda questão: de que divida estamos tratando? Não estamos
tratando da divida feita no tempo da Independência, nem da dívida do
Império, nem da dívida da República Velha, nem mesmo da dívida da
ditadura militar, porque, de certa forma, o povo brasileiro, com o seu
sacrifício, pagou-a na década de 80, remetendo para o exterior,
liquidamente, mais de US$1 00.000.000.000,00.

Estamos tratando da dívida do Sr. Fernando Henrique Cardoso; da
dívida da política econômica implantada no País a partir de 1994.
Essa é a questão chave, a dívida que estamos fazendo, e esse amplo
movimento de auditoria diz respeito a uma política econômica. Esse é
um aspecto essencial, não é algo genérico. E algo objetivo e
fundamentado.

Como surgiu essa explosão de dívida? Fernando Henrique Cardoso
quebrou o País. Será o Presidente que deixará a herança mais
maldita de todos que passaram pelo poder. A dívida externa dobrou
se levarmos em conta não apenas a dívida externa, mas também o
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conceito do passivo externo líquido, porque temos de somar o
endividamento com a desnacionalização. O passivo externo líquido do
Brasil são quase US$400.000.000.000,00. E esse passivo que nos
aprisiona, faz com que o País não tenha soberania nas definições
econômicas.

A dívida interna já ultrapassa os RS$600.000.000.000,00 e alcança
os R$700.000.000.000,00. Ele começou o Governo com
R$60.000.000.000,00.

Como compreender o crescimento da dívida? Ele tem duas fases: a
primeira, de 1994 a janeiro de 1999, deveu-se fundamentalmente à
política cambial. Tivemos, talvez, não a loucura que a Argentina teve,
de fixar a paridade do peso com o dólar, mas uma política cambial de
bandas, completamente à margem do valor objetivo da nossa moeda.
Essa política cambial exigia juros altos, e o Brasil pagou os maiores
juros do mundo, durante todo esse período. Acumulamos reservas
para dar garantia aos credores de US$70.000.000.000,00. Essas
reservas eram em dólar, rendiam lá fora algo em torno de 4%, e,
quando se transformavam em real, ao serem introduzidas na nossa
economia, eram trocadas por divida pública e chegaram a render 40%
em determinadas circunstâncias, nos momentos de crise.

Essa foi a primeira irresponsabilidade: uma política cambial
criminosa e uma política monetária irresponsável. Por último, para
fechar esse episódio, com essas taxas de juros internas abusivas, os
empresários foram forçados a recorrer a empréstimos externos, e,
quando se via que era evidente que aquela política cambial era
insustentável, quem bancou o prejuízo de todo o setor privado,
quando o real foi desvinculado, quando houve a alteração da política
cambial, em 1999, foi a divida pública. Com a mudança do câmbio,
aumentamos a dívida em R$70.000.000.000,00. O Estado se
responsabilizou pela dívida do setor privado.

Por que a divida tem crescido de 1999 até hoje? No acordo do FMI,
em 1998, previa-se que, no fim do acordo, em 2001 teríamos uma
relação de 46,5% entre a dívida pública e o PIB. Estamos, em
fevereiro de 2002, com uma relação de 55,5% entre a dívida pública e
o P16.

Nessa segunda fase, o que ocorre? Sendo o câmbio flexível,
aumentamos a divida dando garantia desse câmbio ao setor privado.
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Estamos fazendo uma aberração. Hoje, 50% da dívida é vinculada
ao dólar. Todos perguntam: mas o Brasil não arrecada em dólar, como
vai pagarem dólar?

Se somarmos a dívida externa com a divida interna vinculada ao
dólar, 50% do endividamento público está ligado ao dólar. Isso é uma
completa irresponsabilidade. E a manutenção dos juros dessa dívida
crescente? Como isso se reproduz? Qual é a questão nodal de tudo
isso?

No Brasil - e são essas as conseqüências sociais tão bem
apontadas pelo Prof. Dércio Garcia Munhoz -, o problema da dívida
não é genérico, não é financeiro, nem uma questão macroeconômica,
desligada da vida real das pessoas, muito pelo contrário. Qual é a
pedra de toque? No Brasil, isso está consolidado na famigerada Lei de
Responsabilidade Fiscal, que diz que todos os custos da política
monetária e cambial têm que ser suportados pela política fiscal. Essa
é a base da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso significa que o
Banco Central tem total autonomia para definir a taxa de juros, para
perseguira chamada meta inflacionária, sem levar em conta nenhuma
meta social, taxa de desemprego ou epidemias que surgem neste
País; o que importa é perseguir a meta. Então, deixa os juros do Brasil
a 18,5% ou 19%. E quem paga esses juros? A política fiscal. Na
política cambial, entregam-se títulos vinculados ao dólar. Quem paga,
se houver um desarranjo cambial no País? A política fiscal.

Imaginem se o Ministro da Saúde tivesse autorização para fazer
todas as operações necessárias e se todas as consultas de
especialistas fossem viabilizadas. Ele não tem essa autorização. Nem
o Ministro da Educação tem autorização para abrir todas as vagas,
nas universidades públicas, necessárias para os estudantes
brasileiros. Somente quem tem uma autorização de gastos ilimitados é
o Banco Central, é o art. 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E diz
mais: qualquer prejuízo do Banco Central, não importa o montante, é
assumido pelo Tesouro. Autorização ilimitada de gastos: é essa
concepção aberrante que orienta a política econômica atual. E a
conseqüência disso é o desmonte do nosso Estado. O futuro
Presidente da República receberá um passivo infernal, o Estado
brasileiro foi desmontado, como conseqüência dessa política, isso foi
causado pelo endividamento. 0 que são a crise da dengue e a crise
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energética, se não isso? E os passivos continuam a aparecer.
Anteontem, aprovamos, na Câmara, um crédito de

R$805.000.000,00: R$5.000.000,00 para enfrentar ações de defesa
civil na nossa querida Teófilo Otôni, fruto das inundações, da
calamidade que aquela cidade enfrentou, e R$800.000.000,00 para a
Companhia Brasileira de Energia Emergencial - CBEE. Serão pagos
R$800.000.000,00 para que as usinas térmicas fiquem paradas.
Então, isso vem do aumento do endividamento, para proteger
determinados setores do capital.

Quero encerrar esta intervenção dizendo que quem resolverá
nossos problemas será apenas o povo brasileiro, se tiver consciência
crítica, capacidade de mobilização e informação necessárias. Esse é o
papel fundamental da atual campanha da auditoria cidadã da dívida:
desenvolver a consciência crítica, relacionar a dívida com a política
econômica, que tem que ser mudada, para que o Brasil possa se
recuperar. Esta é minha contribuição para esse debate. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Vivaldo Barbosa
Saúdo a todos os presentes que vieram honrar e dar a dimensão

devida a este debate. A presença de todos vocês dá uma força
inequívoca e irresistível ao avanço dessa mobilização em torno da
dívida externa brasileira.

Minha saudação especial à Maria Lúcia, que, como disse Sérgio
Miranda, fez uma importante exposição. Saúdo a Maria Lúcia e a
todos os seus colegas e companheiros, que vêm levando esse debate
avante e despertando a consciência cívica e patriótica do povo
brasileiro para essa questão crucial da dívida externa brasileira e de
todos os países do Terceiro Mundo.

A Constituinte foi um momento muito especial da vida brasileira e
debruçou-se sobre essa questão. Determinou a auditoria da dívida,
que não era motivada apenas pela desconfiança de tudo o que se
passou durante o regime militar. Dr. Pinaud fez aqui uma
extraordinária exposição sobre esses intrincados processos, decretos,
segredos e sigilos, que resultaram nessa dívida. Mas, acima de tudo,
é uma dívida contraída contra os interesses do povo brasileiro, o que
já se percebia desde a época da Constituinte. Tinha-se a visão de que
ou o Brasil resolveria o problema da divida ou não seria uma nação
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que poderia se viabilizar por si própria, não seria uma nação de
respeito. Por isso, pediria a compreensão do Deputado Sérgio
Miranda, que trouxe aqui uma questão inequívoca, que há de merecer
nossa reflexão, e haveremos de nos debruçar sobre ela: temos que
investigar essa dívida no período do Governo de Fernando Henrique
Cardoso, ligada, como aqui demonstrou o Prof. Munhoz, à política
econômica executada e praticada pelo Governo FHC, que levou o
País a esse desastre. Mas não podemos nos furtar a examinar, como
auditoria, isto é, vasculhar como ocorreu essa dívida, mesmo no
regime militar, conforme determinou a Assembléia Nacional
Constituinte, pois é também uma questão de legitimidade. Hoje,
invocamos a necessidade de fazer essa auditoria porque se trata de
um princípio constitucional, uma determinação feita pela Constituinte
ao Congresso Nacional. Mesmo com sacrifício, o povo brasileiro
pagou boa parte dessa atividade, embora o tenha feito indevidamente.
Pagou uma divida que não devia. Além da imoralidade, da ilegalidade,
que o senhor citou, o relatório que o Deputado Luiz Alfredo Salomão
produziu, fruto da tentativa de fazer auditoria na Comissão Severo
Gomes, demonstrou que só naquele período, por necessidade da
política econômica americana, Reagan elevou os juros normais da
dívida americana. Conseqüentemente, subiram os juros do mundo,
pois o que os Estados Unidos fazem, o mundo tem de fazer, já que a
necessidade americana passa a ser necessidade do mundo. Os
Estados Unidos, no período Reagan, para combater a inflação
herdada do período Carter, elevaram os juros, de uma faixa de 3%,
5%, 6%, praticados no mundo, para até 22%. Acabaram com a
inflação americana, mas acabaram com a economia do resto do
mundo. Luís Salomão estimou que, só por essa decisão de elevar os
juros, uma vez que nossos contratos não têm previsão de juros -
serão aqueles praticados no mundo, ou seja, aqueles que interessam
à economia americana, subindo ou descendo ao sabor do seu
interesse, da faixa de 4%, 5% para 22%. Isso por interesse exclusivo
da economia americana. Então, como dizia, segundo estimativas de
Salomão, já que não tínhamos em mãos os elementos, pois são todos
sigilosos, o montante chegou até a US$40.000.000.000,00 à época. O
povo brasileiro pagou boa parte da dívida, especialmente durante o
Governo Sarney. Parece-me que, na década de 80, o Governo
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remeteu, para fora, quase US$100.000.000,00. O Plano Marshall
foi elaborado pelos Estados Unidos, temendo o avanço do comunismo
no Leste europeu, para salvar a destroçada economia européia no
pós-guerra. O Plano Marshall salvou a Europa. Hoje, a Europa,
segunda potência econômica do mundo, reúne-se na União Européia
porque recebeu US$100.000.000.000,00, lá injetados pelo referido
plano. E o Brasil, na década de 80, sozinho, remeteu, para pagar juros
de prestação da dívida, praticamente R$100.000.000.000,00, ou seja,
a quantia correspondente a um Plano Marshall. Na década de 90, a
mesma coisa. E a América Latina, nas décadas de 80 e 90, remeteu a
seus credores o equivalente a dois Planos Marshall, o que poderia
salvar a sua economia, toda ela, agora, em crise. Esses pagamentos
foram indevidos, ilegítimos, ilógicos para a economia mundial. Temos
que considerar, como crédito nosso para abater dessa dívida, esses
pagamentos indevidos, assim como temos de considerar como crédito
essa elevação de US$40.000.000.000,00 devido à elevação de juros.
E inaceitável que venhamos a pagar uma elevação de juros feita
unilateralmente, só pelo país credor. E necessário que se cortem
esses US$40.000.000.000,00 e que se verifique como o povo
brasileiro, com todo o seu sofrimento, fez esse pagamento. A dívida
brasileira, assim como a dívida dos países do Terceiro Mundo, é
simplesmente impagável. Queremos nos realizar como nação, como
um povo, queremos educação, saneamento, uma política econômica
de desenvolvimento para nossa economia, indústria e agricultura. Ou
queremos nos realizar como povo ou pagamos a dívida. Saímos das
ditaduras militares mas estamos sufocados por uma dívida. Ou
teremos a capacidade de romper com esse ciclo da dívida e, com
isso, nos realizar como nação, ou não atingiremos este objetivo: o
Brasil nunca será uma nação respeitada e sempre será sufocada por
essa divida. Precisamos fazer essa auditoria para nos libertar desse
sufoco. Temos que romper com o sufoco que paira sobre a economia
do Brasil e da América Latina. Esse sufoco, em que vivem todas as
nações do Terceiro Mundo, não ocorre, pela primeira vez, na história.
Dívidas já sufocaram nações antes. E o bom-senso já permitiu, até do
ponto de vista internacional, que soluções fossem encontradas.

No início da República, o Brasil se encontrava sufocado por uma
pesada dívida, contraída no Império; pesada para a época, hoje é
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irrisória diante do volume da dívida que nos sufoca. O segundo
Presidente civil da República brasileira, Campos Sales, abstraindo a
política econômica e financeira interna que tem sua visão crítica, saiu
pelo mundo para dizer: "Vocês estão sufocando o Brasil e a República
brasileira. Ou o Brasil deixa de pagar essa dívida ou a República deixa
de sobreviver". Foi aos banqueiros privados, donos de grande parte
do crédito contra o Brasil, e os convenceu de que a República
brasileira só sobreviveria se houvesse uma renegociação plausível,
em termos internacionais, da dívida. Conseguiu um prazo de 65 anos
para pagar a dívida e 13 anos de carência, o que permitiu ao terceiro
Presidente civil, Prudente de Morais, realizar um governo que a
história elogia: de grande progresso, muitas obras, erradicando a
febre amarela; hoje, temos a dengue, mas não temos recursos para
debelá-la. E Rodrigues Alves, como nada tinha a pagar da dívida
externa - seu antecessor negociou que ficaria por 13 anos sem pagar
juros - pôde acertar, com Osvaldo Cruz, o fim da febre amarela, à
época. Hoje, além da dengue, algumas doenças erradicadas estão
voltando. Mas o Brasil conseguiu recuperar sua economia, naquele
período. E evidente que outros desastres ocorreram e outras dívidas
foram contraídas durante nossa história. Nas décadas de 20 e 30, a
economia mundial, decorrente da primeira guerra, encontrava-se em
crise. E os países aceitaram fazer renegociações semelhantes àquele
padrão. Era um padrão internacional, à época, conseguido por
Campos Sales. E todas as economias, principalmente as dos países
europeus, afetadas pela Primeira Guerra Mundial, recuperaram-se
porque se livraram do pagamento da dívida, renegociada pelos países
credores à época. Finda a Segunda Guerra Mundial, os Estados
Unidos perdoaram 95% da dívida da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra saiu
devedora do Brasil e, infelizmente, pagou, diante dos negociadores do
Governo Dutra, a dívida contraída com o Brasil, entregando o ferro-
velho das estradas de ferro e exportando produtos plásticos para o
nosso País. Era o Brasil inteiro brincando com o ioiô inglês; com isso,
perdoando a dívida da Inglaterra. Os Estados Unidos também
perdoaram a Rússia, renegociando, por longo prazo, os restantes 90%
da dívida contraída. Eram parceiros de guerra. Após a recuperação da
economia alemã, que já estava a pleno vapor, em 1953, os Estados
Unidos renegociaram com a Alemanha a dívida que Hitler havia
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contraído. Quando Hitler assumiu o poder, cortou-se a dívida. E
aquela divida, que a Alemanha tinha com os países credores, os
Estados Unidos a renegociaram com 35 anos para pagar, após a
economia alemã já se encontrar a pleno vapor. Podemos observar
esses exemplos históricos para resolver os atuais momentos de crise.
Mas é preciso ficar claro para nós, que temos de conhecer tostão por
tostão, tudo o que foi contratado como dívida, porque isso nos sufoca,
aliena nossa soberania, impedindo-nos de respirar como nação. Essa
divida impede que qualquer progresso seja feito no País. Tudo o que
pagamos indevidamente tem de ser reconhecido como crédito. O
Brasil tem de se impor. Todos conhecem aquela velha história:
quando o credor sabe que o devedor não vai pagar, também não pode
dormir com tranqüilidade. E aí se estabelece o equilíbrio da
insegurança e da incerteza entre o credor e o devedor. E o Brasil tem
possibilidade, se houver vontade nacional e política, de afirmar-se
como nação de respeito diante do mundo, de impor condições de
renegociar essa dívida em prazo que nos permita realizar um grande
projeto nacional. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes já formularam perguntas e
que as questões serão respondidas oralmente ou por escrito.

Debates
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, componentes da

Mesa. Há uma pergunta do Colégio IMACO: "Deputado Geraldo
Rezende, o que o senhor acha do plebiscito nacional sobre a dívida
externa? Seria um bom tema para ser debatido amplamente pelos
candidatos na eleição deste ano".

Sem dúvida nenhuma, o plebiscito inclusive foi feito, com 6.039.329
votos, realizado no ano de 2000, em 3.444 cidades brasileiras. Mais
de 95% da população brasileira votou favorável à questão do
plebiscito. O que se tem a fazer agora é esta mesma Nação brasileira
promover um debate amplo com os candidatos até as eleições de
2002, a fim de que todos tomem conhecimento das propostas dos
candidatos à Presidência da República com relação ao importante
tema da dívida brasileira. Esta, a nossa resposta, agradecendo ao
IMACO.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Geraldo Rezende.

Passaremos a fazer a leitura, em bloco, das questões para os
debatedores. Inicialmente, leremos perguntas para o Prof. Dércio
Munhoz. Pergunta de Walter Ferraz, do Colégio Santo Antônio:
"Notamos claramente a necessidade da suspensão imediata da dívida
externa, porém sabemos que nosso capital se encontra atrelado ao
capital externo. Não seria demagogia falarmos de moratória dentro do
contexto mundial de globalização?".

Pergunta de Márcio Rezende, Pedro Henrique e outros, do Colégio
Santo Antônio: "O senhor não encara a moratória como uma
alternativa viável para a resolução do problema? Caso a resposta seja
negativa, justifique".

Pergunta de Luís Henrique e Henrique Napoleão, do Colégio Santo
Antônio: "Sabendo que a dívida externa é impagável, por que o
Governo não gasta apenas o que arrecada?".

Pergunta de Odália Beatriz de Moura Lago, da Associação de
Mulheres da Betânia: "Gostaria de saber até quando estaremos
aprisionados por essa dívida externa. Qual a solução para superá-la,
enquanto nossos Governos Federal e Estadual só tiram proveito
próprio?".

Pergunta de Maísa Silva, do Colégio Santa Marcelina: "Qual sua
posição em relação à política econômica do Governo Fernando
Henrique Cardoso?".

Pergunta de Sílvia Paola, do Colégio Santa Marcelina: "Qual seria a
solução mais ágil para a dívida externa brasileira e qual a política
econômica ideal para tanto?".

Pergunta de Cícero Soares, do Colégio Santa Marcelina: "Gostaria
que o professor apresentasse os elementos estruturantes de um
projeto de desenvolvimento alternativo ao que aí está".

Pergunta de Laura de Carvalho, do Colégio Santa Marcelina: "Qual a
relação entre a dívida externa e a flexibilização do art. 618 da CLT?".

E a última pergunta, dirigida ao Prof. Dércio Munhoz, vem dos
alunos do 30 ano do Colégio Santa Marcelina: "De acordo com a
primeira proposta apresentada sobre o cancelamento da divida
externa, gostaríamos que explicasse o processo pelo qual teríamos
que passar e suas conseqüências internas".

O Deputado Vivaldo Barbosa - Espero a compreensão de todos,
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porque tenho compromissos no Rio, e minha agenda se encontra
complicada neste ano. Fiquei feliz por participar deste debate. Mais
uma vez, cumprimento a todos que estão levando esta luta avante.
Sei que perderei em não participar do debate que ora se inicia, mas
peço a compreensão de todos, deixando aqui meu abraço e respeito a
todos vocês que estão prestigiando esta luta, a fim de que ela
prossiga. Obrigado.

O Sr. Dércio Garcia Munhoz - Creio que levarei muito tempo para
responder a essas questões, uma a uma, não tendo, talvez, tempo
para abordar todas elas. Então, anotei alguns tópicos que abrangem
todas as questões. Por exemplo, moratória ou cancelamento: se
seriam viáveis, suas conseqüências, etc.

Moratória é suspensão de pagamento. A primeira condição para se
suspender pagamento é não precisar mais de novos recursos.

A situação deixada pelo Governo atual não lhe dá liberdade de dizer
que não paga mais, porque o modelo é aberto e continua gastando
muito mais do que arrecada, em dólares. Uma das razões é porque
hoje temos de mandar perto de US$30.000.000.000,00, por ano, só
para pagar juros da dívida e remunerar as empresas que investiram
aqui, comprando as empresas nacionais ou especulando. Então, é
preciso tanto dinheiro em dólar, em função dos buracos criados por
esse programa, que não há como dizer que não pagamos mais. Se
não pagar, como conseguir mais dinheiro?

Outra questão ligada a isso é que a estrutura da economia brasileira,
hoje, é muito dependente de importações. Entre outras coisas que
este Governo fez, criou o desemprego localizado para enfraquecer
sindicatos, para produzir arrocho salarial, para estabilizar os preços à
custa dos salários. Como fizeram o desemprego localizado?
Reduziram tarifas mais substancialmente para algumas áreas, como
na indústria automobilística, para importar componentes a custos
baixos e enfraquecer os sindicatos de determinadas regiões que
tinham poder de barganha muito grande. Conclusão: dólares, dólares,
dólares. Então, é um modelo aberto.

O que precisará fazer o Presidente que se sentará naquela mesa no
dia 1° do ano que vem? Precisará de US$20.000.000.000,00 a
US$25.000.000.000,00 novos para cobrir o buraco que tem aí. Depois,
precisará arrumar de US$35.000.000.000,00 a US$40.000.000.000,00

rs



1033
para pagar o que está vencendo da dívida antiga. Só aí são
US$60.000.000.000,00, aproximadamente, ou um pouco mais. Depois
precisará ou rezar ou fazer concessões para US$30.000.000.000,00
de curto prazo, esse que, mudando as regras, permite que entre e
saia a toda hora, para não fugir, porque se fugir, como fazer? Vai ter
de fechar a porteira.

E mais investimentos diretos têm entrado no Brasil, em vez de entrar
empréstimo, porque, se o Brasil quebra amanhã ou depois, os
credores não vão poder receber. Então, o dinheiro começou a entrar,
como se fosse investimento direto, porque não está sujeito à
moratória. Uns US$60.000.000.000,00 de capital financeiro
ingressaram assim. Se somarmos tudo isso, o Presidente que se
sentar lá no dia 1° terá de pensar que são R$150.000.000.000,00,
talvez mais, porque todo capital especulativo que entrou no País foi
registrado em dólares e aplicado na bolsa, ou internamente, para
ganhar dinheiro. Em moeda nacional. O registro que temos é só em
dólares. Podem dizer o que entrou, que eles têm
US$30.000.000.000,00 para levar. E o que ganharam internamente?
Ninguém sabe, porque não existe registro. Conclusão: quem se sentar
lá no dia 1° ou vai fazer muita concessão ou - se tiver apoio interno -
pode questionar. Mas como irá questionar no dia em que se sentar lá
e cair os céus em cima dele? A moratória ou o cancelamento não é
fácil. O modelo foi feito exatamente para que tenhamos o
enfraquecimento financeiro que tivemos e, conseqüentemente, o
enfraquecimento político. Qualquer Presidente que se assentar lá
sentirá esse problema. E aí vou dizer o que se deve fazer
internamente nessa questão. As conseqüências seriam muito
complicadas se, pura e simplesmente, pudéssemos dizer que não
pagaremos.

A política econômica de FHC não foi política econômica, não foi
política para o crescimento, para melhoria de emprego, de renda e de
bem-estar. Foi política para estabilizar artificialmente os preços, para
dar voto. Por exemplo, quem é que sabe que no ano de 1994, quando
a inflação correu, eles mudaram o critério de contar a inflação e os
salários perderam mais de 20%, mas os jornais diziam que havia um
ganho de não sei quanto? Então, a pessoa pensa: se todos estão
ganhando e só ela está perdendo é porque é incompetente. E difícil!
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Não se contou a inflação de junho e julho de 1994, só os
aumentos em URV. O índice oficial que está ai está servindo de base
para brilhantes teses em universidades - que deveriam estar voltadas
para pensar o Brasil -, para publicações americanas em inglês, para
dar um conceito para professores, e com base em índice fabricado em
1994, quando os salários caíram 22% e os índices revelaram
aumento. A farsa se implantou porque não houve um programa
econômico, foi um programa para viabilizar eleição. Era um projeto de
poder político de permanência, como foi o de Menen, que manteve o
irrealismo de 1 dólar por 1 peso na Argentina.

Essa política econômica é viável? Não é viável por muitas razões.
Primeiro, pelo nível de desemprego. Ora, se havia 60.500.000
pessoas trabalhando, em 1993, em atividades remuneradas, e em
1999 havia 58 milhões apenas, quantos chegaram ao mercado de
trabalho e quantos se aposentaram? Chega-se à conclusão de que só
nesse período fez-se, mais ou menos, uns 8.000.000 de
desempregados. E colocam-nos a discutir quantos carros de polícia
deviam colocar em cada bairro. Claro que devemos aprimorar o
sistema de segurança, mas estamos sendo levados a discutir o que
não tem nada que ver. Na Câmara estão discutindo segurança. Não.
Temos de discutir emprego. Mas isso é outra questão. E a solução?
Alguém perguntou: "E só gastar o que se arrecada?". Essa história de
gastar o que se arrecada é uma agressão contra a população.
Primeiro, o Governo aumentou brutalmente a participação na renda do
País. Tirou quase 10% da renda do Pais, que entraram como
impostos para pagar uma parte dos juros. No Governo costumam
dizer que não existe "almoço grátis": se não se altera a CPMF agora, o
Governo está perdendo arrecadação e vai aumentar os impostos. Se
o Governo aumentou em quase 10% a renda do País para pagar
juros, para sustentar fantasia, alguém perdeu. A renda não cresce. Ela
está ligada à quantidade de copos, de mesas, de sapatos, de arroz e
de feijão que se produz; então, está amarrada à produção de bens e
serviços. Quando alguém como o Governo vai pegar quase 10% da
renda para pagar juros, alguém empobreceu. O Governo está
descobrindo que a população não pode pagar telefone nem luz; então,
subsidia telefone e luz em ano eleitoral. Descobriu que o modelo de
entregar empresas para entrar dólares, a fim de manter o que está aí,
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o modelo bateu de frente com outro. Quis atrair, quis dar ganhos e
tudo o mais, prometeu que haveria ganhos... Se não existe água nem
energia, pago a perda deles. Descobriu que, não tendo salário, o
pessoal não tem como pagar e as empresas estão quebrando. A
semana passada saiu um documento em Brasília em que o Presidente
do Banco Central diz que as empresas telefônicas irão quebrar.
Ninguém quer descobrir o porquê. E porque o salário foi transferido
para as empresas internacionais com aumentos de telefone e energia
e houve aumento de impostos. Então, o projeto é inviável.

Outra razão porque é inviável: a Casa da Moeda no Brasil faz real.
Não pode fazer dólares? Acho que não, porque os americanos não
permitem que se produzam dólares. Se não permitem a questão é
complicada, porque o modelo depende fundamentalmente de dólares.

Outra questão apresentada parece interessante: dívida externa e
CLT. Para sobrar dinheiro para juros vai-se empobrecendo a
população. Flexibilizar a CLT é retirar mais das poucas garantias que
restam da legislação de 1940. O trabalhador era um escravo, não
tinha horário, não tinha nada. Sei isso, porque o meu pai, imigrante,
sofreu na pele com tal situação. A legislação era protegida, mas vai se
desmontando. Não é que o Governo brasileiro deseje a CLT, mas o
FMI fala aos Bancos que podem financiar. Ele determina as decisões
da política econômica aqui, como também na Argentina, onde, ontem,
mandou demitir 400 mil funcionários públicos. O FMI dita as regras e
deseja enfraquecer o trabalhador, porque, aumentando-se a carga
tributária, o telefone e tudo o mais, os trabalhadores tendem a ficar
cada vez mais fracos, aceitando a perda de salário. Mas quem
compra, vai à feira e ao mercado? Isso eles não perguntam, porque a
equipe econômica é feita em gabinetes por pessoas que viveram nos
melhores bairros das melhores cidades, cursaram as melhores
universidades brasileiras, de graça, comeram nos melhores
restaurantes e passaram temporadas nas mais belas. universidades
americanas, com bolsa do Governo brasileiro, e não sabem o que é a
vida. Então, a partir disso, o enfraquecimento do trabalhador acaba
sendo a solução. A Argentina que o diga! Enchem um país de
miseráveis e quebram a economia. Pretendi sintetizar as questões. Se
alguma não ficou abarcada, desculpem-me.

A Sra. Carlúcia Maria Silva - Estamos passando por um momento
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muito rico e propício, em que as organizações populares e os
movimentos sociais se encontram bastante mobilizados, a partir da
última década, em função de estarem descobrindo o endividamento
brasileiro. Da mesma forma em que na última década se
aprofundaram as raízes do projeto neoliberal e todos os caminhos que
levaram a esse endividamento, também nessa década, as
organizações populares, a Igreja e os movimentos sociais buscaram
construir uma alternativa, ou seja, um outro projeto, acreditando-se
que um outro Brasil seria possível e necessário. Esse momento
privilegiado é o período eleitoral, em que há toda uma disputa e uma
série de programas governamentais. Como fica esse endividamento
brasileiro? Fala-se em renegociar a dívida e em manter o acordo com
o FMI, sob a alegação de que é impossível romper com esse projeto
que se estrutura cada vez mais. Ao mesmo tempo, omite-se toda a
mobilização em torno da campanha contra a ALCA e toda a
mobilização em função da atual auditoria, que é uma proposta e uma
promessa surgida a partir do plebiscito da dívida e do tribunal da
dívida, realizados em 1998. Como bem foi falado pela Mesa, a
reconstrução tem de partir de nós, porque a história é construída pelo
povo brasileiro. Como nós, organizações populares e a sociedade civil
organizada, podemos forçar - porque tem de ser algo forçado -, para
que essa temática entre na pauta dos programas governamentais?
Até agora, nenhum deles trouxe essa temática à discussão. Foram
apresentadas pistas muito interessantes com relação ao
endividamento brasileiro. Desejamos obter pistas de como nós,
sociedade civil organizada, podemos forçar a abrir esse debate,
incluindo esse tema nos programas governamentais, em função das
eleições de 2002.

O Sr. Presidente - Obrigado, Carlúcia. Em seguida, farei a leitura
das outras questões que foram também dirigidas ao Prof. Marcos
Arruda. De Antônio Eustáquio, do INSS: "Como financiar o
desenvolvimento econômico social predominantemente com recursos
internos? Onde estão esses recursos?" De Igor, do IMACO: "Gostaria
de saber se o País já tem uma previsão de até quando continuaremos
com essa dívida externa." De Felipe de Figueiredo Freire: "Sem
dúvida, é necessária uma ruptura com os investimentos e com os
endividamentos internacionais, porém, como a economia brasileira
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está intrinsecamente atrelada a seus investimentos e dívidas,
como seria essa ruptura vista e, principalmente, sentida pela
sociedade brasileira, principalmente pelas camadas mais inferiores?"
De Vinícius Loureiro Marques, do Colégio Santa Marcelina:
"Analisando a enorme influência do FMI e do Governo norte-
americano sobre a economia brasileira, você vê isso como uma
ameaça à nossa soberania?" De Thábata, do Colégio Santa
Marcelina: "O senhor defendeu o rompimento com o FMI e com os
investimentos estrangeiros, Se tal medida fosse efetivada, como o
País se sustentaria? Se o Brasil não é auto-suficiente internamente,
de onde viria o financiamento para o desenvolvimento para o povo?"
De Suellen Batista, do Colégio Santa Marcelina: "0 senhor realmente
acredita na anulação da dívida externa? O que levaria os países
credores a perdoarem essa dívida?" De Kelly e Bárbara, do IMACO:
"O que o senhor propõe como atitude da população com relação à
dívida externa? Como os cidadãos devem agir diante de tanta crise?"
De Michelle Farah e do Rafhael Augusto, do Colégio Santa Marcelina:
"Qual a sua posição em relação à atitude do Sr. Pedro Malan, em que
25% dos salários dos aposentados seriam confiscados para cumprira
meta acertada com o FMI?" Esta é a última pergunta dirigida ao Prof.
Marcos Arruda. De Priscila Rezende Pinto, do IMACO: "O que
podemos ou devemos lazer em relação à Amazônia, que não pode
ser vendida aos países ricos como já foi proposto, mas, ao mesmo
tempo, vários recursos naturais são retirados de lá e vendidos
clandestinamente para fora e, muitas vezes, são revendidos para
nós?" Como são muitas questões, pediremos o bom-senso dos
debatedores ao desenvolverem as suas respostas, diante do pouco
tempo que restará aos outros debatedores.

O Sr. Marcos Arruda - Obrigado a todos que levantaram as
questões. Começarei respondendo à Carlúcia e ao Antônio Eustáquio,
que fizeram a seguinte pergunta: como podemos conceber saídas
concretas e, principalmente, de onde viriam os recursos para um
financiamento interno? O primeiro ponto levantado pela Carlúcia é
fundamental. Sempre que há uma situação de opressão, há dois
lados, o lado do opressor e o do oprimido, que se submete àquela
opressão. Uma grande parte do problema está em nossas mãos.
Temos de nos organizar, para que parta de nós essa reestruturação.
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Esse ponto é fundamental para nos alertar, porque a solução não
está apenas nas mãos de quem está no poder, mas também nas
mãos da população inteira, que pode dizer o que deseja, tomando
uma atitude de cidadania ativa. Isso é um chamamento para todas as
organizações da sociedade tomarem uma postura ativa diante dessa
problemática.

De onde viriam os recursos? Eles estão aí, mas estão indo embora.
Temos de interromper essa sangria que o Brasil vem sofrendo ao
longo dos anos. O medo dos credores é duplo. Eles não têm medo
apenas de perder esses recursos, que entram a rodo nos bolsos do
hemisfério Norte e dos credores internos, que são os grandes
banqueiros. O segundo medo é o de que, ao legitimar a interrupção
dos pagamentos, por meio de uma auditoria, peçamos a reparação de
tudo que foi pago ilegal e ilegitimamente. Essa reparação seria
absolutamente justa. Eles têm um medo terrível disso, pois nos devem
cinco séculos de reparação. Há também a reparação atual, no
Governo Fernando Henrique Cardoso. Eles têm medo de pedirmos a
punição por esses crimes de responsabilidade contra a economia
popular. Há muito dinheiro a ser recuperado. E isso é possível se a
população se levantar e dizer que deseja o que é seu por direito.

Além disso, há outros acessos disponíveis. Todas as sonegações de
impostos legitimadas em nosso País podem parar com uma nova
política de reforma tributária progressiva, em que se passa a impor
aos Bancos o que não têm pago e se passa a impedir a sonegação
dos ricos, que têm pelotões de advogados para legitimar o não-
pagamento dos impostos. Temos de trabalhar para fechar os refúgios,
chamados paraísos fiscais, em que o dinheiro fácil, lavado de todas as
ilegitimidades, é levado para o exterior, ao invés de ficar aqui.

Há também essa idéia de que, na economia, é importante que, por
meio da distribuição da renda e da riqueza pelo País e pela
população, se reative a economia e a demanda interna, criando mais
poder de compra, mais demanda real e nova riqueza, gerando novos
recursos para crescer. Estamos afogados em uma histórica política
recessiva, patrocinada pelo FMI e pelo Banco Mundial, que estão
matando a nossa capacidade de criar riquezas. Permitem apenas que
a riqueza que criamos seja transferida para o Norte, em uma situação
brutal e violenta de sangria ao revés. Nós, que somos os
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necessitados, estamos com as veias conectadas para doar
sangue a quem já tem demais, no hemisfério Norte.

Focalizarei uma segunda questão. Até quando continuaremos a
pagar? O nosso problema é que a solução depende de nós e não é
técnica nem econômica, O Prof. Dércio apontou nesse sentido. A
solução é política. Tecnicamente, não há solução, porque há um
grande mistério, ou seja, uma grande caixa-preta. Quando a abrirmos,
teremos de fazer um estudo profundo, mas, na caminhada, muito já se
perdeu. E preciso encontrar uma solução política. Apenas um governo
que decide pode usar o seu poder, que é maior nos primeiros seis
meses. Temos lutado com os candidatos da Oposição, para que haja
uma estratégia de aproveitar ao máximo os primeiros seis meses de
governo, para realmente usarmos o cacife do apoio popular, a fim de
impor soluções que revirem às avessas a lógica dominante. Haverá
problemas graves. Com que cacife poderemos dizer: vamos parar de
pagar, vamos auditar, redefinir e renegociar as dívidas? Podemos
fazer isso por meio da legitimação. Por isso, a auditoria é tão
importante e tão urgente.

No momento em que um governo novo entra no poder, sendo da
Oposição, tem de abrir a caixa-preta e entregá-la aos de direito, que
são o Congresso Nacional e as organizações sociais competentes. A
OAB e toda a rede de fiscais e de auditores que estão organizados em
um sistema sindical são capazes de dar uma resposta à questão.
Quanto, de fato, devemos? Qual é a dívida legítima e qual é a
ilegítima, que tem de ser negada? Qual é a dívida ilegal, conforme
apontou o Or. Pinaud? Isso exige coragem política dos dirigentes
eleitos, apoiados por uma população que está exigindo a sua posição.
Eles devem dizer aos credores externos que gostariam de atendê-los,
mas a população, mais de 100 milhões de pessoas, estão dizendo
que não pagarão, porque desejam que o seu sangue fique aqui, para
alimentá-los e a seus filhos.

A Kelly e a Bárbara fizeram uma pergunta muito importante. Como
agir com relação à divida externa, como população? Darei três pistas:
estudar, participar e irradiar. A população tem de estudar para
entender que a dívida tem um impacto na vida cotidiana de cada um
de nós. Não ter escola, hospital, saneamento, serviços básicos a
preços razoáveis e segurança são conseqüências desse processo de
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endividamento.

Com relação à pista de participar, há as campanhas que já foram
mencionadas. Este ano, está sendo realizada a campanha pela
auditoria cidadã e oficial da dívida. Esses são os processos em
andamento no Congresso. Temos de pressionar para que sejam
realizadas essas auditorias. Este ano, está sendo realizada também a
campanha do Jubileu Sul, levando, junto com outras campanhas, o
plebiscito sobre a ALCA. Esse plebiscito é fundamental. A ALGA, Área
de Livre Comércio das Américas, é também a América Latina cativa
da América do Norte. E preciso que nos levantemos contra o acordo
da ALGA, obrigando os novos dirigentes deste País a não entrar
nesse jogo e a comandar a cadeia de todos os países latino-
americanos, revoltando-se e negando-se esse novo passo de
subordinação do continente ao império norte-americano.

A terceira dica é irradiar. Temos de levar aos nossos espaços,
comunidade e organizações esta palavra. Só a população levantada e
organizada pode transformar o País; romper com a opressão e
construir um Brasil de felicidade e de direitos preenchidos, onde todos
se realizem como pessoas, podendo estender os braços solidários a
outros povos oprimidos deste mundo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Marcos Arruda. A primeira
pergunta é do Gilvander Moreira, da Pastoral da Terra: "Quanto cada
brasileiro está pagando por essa dívida injusta, que clama aos céus,
por dia e por mês? Quanto cada um já pagou?". De José Carlos
Machado, do Grupo de Fé e Política de Santa Luzia: "Depois da
auditoria cidadã, ou pelo Congresso, o que podemos esperar de
reação do governo de direita e de esquerda?". Da Sra. Maria
Marques: "Gostaria de votar nos candidatos que anunciam concordar
com a auditoria da divida. O meu receio é o de que, depois de eleitos,
mandem-nos esquecer o que disseram. Peço o seu comentário". Do
Sr. Evaristo Garcia de Matos, do CONSEA e do Fórum do Idoso: "E
possível promover um debate com D. Mauro Morelli e mais dois
debatedores, para informar e analisar a decisão da última reunião da
CNBB, sobre a dívida, de pagar depois de uma auditoria? D. Mauro é
o Presidente do CONSEA de Minas Gerais". Do José Arlindo: "Favor
comentar a proposta do FMI de mudança da legislação dos países
devedores (acima das suas constituições nacionais), de forma a
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reconhecerem a sua eventual falência e conseqüente penhora de
sua soberania pelo Banco Mundial e FMI". Ainda para Maria Lúcia
Fattorelli, temos outras questões. Umas delas é de alunos do IMACO:
"Se a dívida do País foi adquirida através da luta pela liberdade, por
que não dar um basta e boicotar o pagamento ao FMI, que elogia o
pagamento do País, mas nega ajuda à Argentina, quando esta lhe
pede? Verdadeiramente, somos independentes?".

Natália E. Carvalho pergunta: "De que maneira podemos
conscientizar a população brasileira, para que essa situação possa
mudar? A mídia omite a verdade".

Pollyanna Barbosa Viana, do IMACO, questiona: "Por que você não
promove esse tipo de debate em rede nacional? Seria ótimo, pois toda
a comunidade deveria saber mais sobre as dívidas de nosso País".

Por fim, Leandro Barcelos de Souza Moreira, que integra a
juventude do PT, faz a seguinte pergunta: "Que tal fazermos, cada vez
mais, movimentos na rua, com faixas, cartazes e manifestações
populares contra a dívida externa e o FMI e a favor da auditoria?".

A Sra. Maria Lúcia Fattorelli - Agradeço as perguntas, mas, antes de
começar a responder a elas, quero fazer um agradecimento especial a
todos os funcionários da Assembléia Legislativa que viabilizaram a
concretização deste importante evento, sobretudo aos que o
organizaram, como a Míriam, o Juscelino e a equipe da GPI.

Responderei à pergunta dos estudantes do IMACO, pois os jovens
são a esperança deste País e têm o idealismo necessário para
enfrentar uma luta como essa, sem desistir diante de todas as
dificuldades, para alcançar algum resultado diante do modelo
imperialista que vigora.

Realmente, o FMI elogia o País, e tem que elogiar. Ontem, o jornal
noticiou que Fernando Henrique antecipou um pagamento de
R$4.200.000.000,00, que deveria ser feito apenas em setembro. O
FMI está certo em seus elogios, pois Fernando Henrique tem sido um
excelente aluno, cumprindo tudo que o FMI manda, com louvor, antes
mesmo do prazo e além das metas, à custa do sacrifício de nosso
povo e de nossos trabalhadores. O Presidente merece os elogios do
FMI, mas, do nosso lado, merece muitas críticas, pois muitas pessoas
estão morrendo em decorrência das medidas que ele tem adotado
para agradar ao FMI.
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Não somos independentes e temos que lutar por nossa

independência, e a luta pela auditoria é um passo importante nesse
sentido, assim como a luta contra a ALCA, contra a renegociação
proposta pelo FMI e outras.

A conscientização da população brasileira deve acontecer por meio
de campanhas como essa. Como a Natália, do IMACO, colocou, a
grande mídia omite a verdade, pois, muitas vezes, quem a financia
não tem interesse em que essas informações sejam divulgadas.
Muitas vezes, os financiadores das grandes campanhas eleitorais são
exatamente a parcela que usufrui da política adotada. E a quem essa
política vem atendendo? Aos trabalhadores? O Prof. Dércio colocou-
nos quanto a classe trabalhadora perdeu nos últimos anos e quanto
aumentou a miséria. Para quem essas medidas têm sido boas? Para
o sistema financeiro, que é o grande beneficiado dessas políticas e o
grande financiador das campanhas e da grande mídia.

Portanto, nós, cidadãos, teremos que lutar contra essa força imensa
e divulgar nossa posição. Se cada um se tornar um multiplicador
dessas informações, será possível conscientizar a população e
levantar a cabeça. Temos que mudar nossa postura frente a nossos
representantes, exigindo que, em todas as esferas, façam o que o
povo quer. Eles são eleitos para representar o povo, que deve mostrar
o que quer, participar e engajar-se, exercendo a cidadania.

Quanto ao debate em rede nacional, em 19 de março, promovemos
um debate no auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, o qual
foi transmitido em rede nacional pela TV Câmara. Se houver
interesse, podem pedir que seja reproduzido, mas precisamos realizar
muito mais, em todas as comunidades, em todas as escolas - e
parabenizo os professores que aqui estão, trazendo seus alunos -,
pois, assim, poderemos aumentar o número de multiplicadores, a fim
de que essa discussão atinja toda a sociedade brasileira.

Quanto à questão colocada pelo Leandro, sugerindo movimentos
nas ruas, com cartazes e faixas, acredito que essa seja a ação ideal.
A campanha deve, realmente, ir para as ruas, pois esse assunto vem
afetando cada um de nós, e é preciso desmitificar a questão do
debate sobre a dívida, que não é apenas para especialistas, já que
todo brasileiro tem condições de saber quanto a dívida nos afeta.

E o Frei Gilvander pergunta: quanto o brasileiro está pagando? Essa
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é uma conta que devemos fazer, mas, para simplificar, se
somarmos a dívida externa com a interna e dividirmos pelo número de
habitantes, veremos que cada brasileiro nasce devendo cerca de
R$7.000,00, ou seja, cada um de nós já deve R$7.000,00, e cada um
que está nascendo agora já está devendo cerca de R$7.000,00.
Quanto o brasileiro está pagando? Não fiz a conta dos números, mas
sei que está pagando caro.

A medida que analisamos o orçamento e vemos que a destinação
de recursos para a saúde está sacrificada, que os recursos para a
educação são ínfimos, se computado o número de analfabetos e
brasileiros sem direito à escola, constatamos que o sacrifício da
sociedade é enorme. Quanta educação, quanta saúde, quanta
dignidade, quanta moradia, quanta segurança, quanta terra estão
faltando! Quantos brasileiros desesperados estão pagando com a
própria vida, porque não encontram um emprego! Esse é custo da
dívida hoje. Não podemos colocá-lo em cifras, porque são vidas, e
vidas não têm preço.

O José Carlos pergunta: "O que podemos esperar de um Governo
de direita ou de esquerda, a partir de uma auditoria?". Temos que
esperar uma reação, pois não é possível continuarmos assim. Temos
que lutar por essa auditoria, cobrá-la, vigiá-la, pois não podemos
continuar com esse entreguismo, com essa sangria às avessas: os
países que mais precisam estão doando seu sangue para os países
ricos. Precisamos mudar esse quadro.

A Maria Marques demonstra sua preocupação de que, depois, os
candidatos esqueçam-se do que disseram. Realmente, temos que ter
essa preocupação, pois já vimos esse filme. Fernando Henrique, por
exemplo, pediu-nos para esquecer o que havia escrito. Assim, essa
deve ser uma preocupação. Proponho que tomemos o compromisso
dos nossos candidatos por escrito, em um documento. Temos que
exigir o seu compromisso de levar adiante essa auditoria e de
procurar uma saída digna e justa para o povo brasileiro.

O Evaristo propõe um debate com o D. Mauro Morelli. Ajude-me
Evaristo! Vamos realizar esse debate. Será uma honra para nós, pois
conhecemos o posicionamento digno, cidadão e lutador dele. A CNBB
apóia a auditoria da dívida e o questionamento com relação à ALGA.
Por causa disso, um dia desses, os jornais noticiaram que viria
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alguém do Vaticano questionar a participação da CNBB na
política, o que muito nos revoltou, uma vez que, quando o problema
chega a atingir a vida humana, quando falamos de sofrimento
humano, a Igreja tem que se envolver. Esse é o seu dever, o seu
papel. Ajude-nos a promover esse debate.

O José Arlindo pediu-me um comentário sobre a proposta do FMI.
Afirmo que é uma proposta das mais desrespeitosas, para se dizer o
mínimo. E uma proposta violenta, que vem com um aparato jurídico
ilegal de âmbito universal, já que estará acima das Constituições dos
países. Farei apenas um comentário: hoje, se nossos credores vierem
exigir-nos o pagamento da dívida externa por meio da entrega de
território, ou seja, se exigirem a entrega da Amazônia, do Pantanal ou
de nossas águas, podemos dizer "não", pois a nossa Constituição não
permite. Afirmaremos que não vamos entregar e que devem
reescalonar a dívida. Já, se essa proposta de renegociação do FMI for
aprovada, não adiantará argumentarmos que a Constituição proíbe,
pois teremos de entregar o que os credores pedirem. Vejam a que
ponto de desrespeito chega a proposta do FMI e quanto será
necessário lutar para impedir que ganhe fôlego e força e venha a ser
aprovada.

Encerro aqui minha participação e agradeço muito a presença de
todos e o apoio da Assembléia Legislativa à realização do debate.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Maria Lúcia Fattorelli. Passaremos a
palavra ao Prof. João Luiz Pinaud. Flávia Regina dos Santos
pergunta: "Nós sabemos o problema do Brasil e, infelizmente,
convivemos com ele, mas a solução existe? Se existe, por que ainda
não foi posta em prática?". Mariana Aleixo indaga: "Por que os países
do MERCOSUL não se unem para conseguir acabar com a dívida
externa?". A questão de José Arlirido é a seguinte: "Os senhores
afirmam que os candidatos à Presidência da República devem ser
questionados sobre a auditoria da dívida. O mesmo não deveria ser
feito aos candidatos ao Congresso, Deputados e Senadores?".
Jéssica da Silva, do IMACO, coloca: "A miséria no Brasil atinge 53
milhões de habitantes, que vivem abaixo da linha da pobreza, com
menos de R$80,00 por mês. Ainda se morre de fome em nosso País,
celeiro do mundo. 0 Brasil produz 90.000.000t de grãos e exporta
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US$14.000.000.000,00 em produtos agrícolas e agroindustriais.
Como essas pessoas ainda podem morrer de fome em um país com
esses dados de produção de alimentos?".

Agora, uma pergunta de Vinícius Costa, da juventude do PT: "Qual
será o impacto no Brasil, caso venham a decidir pela moratória da
dívida externa?".

A última questão vem de Vilma Camargos, que integra o Comitê
Mineiro do Fórum Social Mundial: "A documentação arquivada no
gabinete da Presidência da República estará a salvo para uma
possível auditoria?".

O Sr. João Luiz Pinaud - Tentarei responder rapidamente. Começo
pela pergunta do Marcos sobre os aposentados. E a segunda
investida do Governo. Fernando Henrique fez uma investida, várias
ações foram propostas, e agora temos esse caso do Malan. Fernando
Henrique, Malan, toda essa corja que aí está é como Herodes.

Herodes, para pegar Cristo, mandava matar as criancinhas. Agora
ele quer matar os velhos, é um Herodes às avessas. Mata os velhos,
onerando, tirando-lhes dinheiro. E um Herodes invertido.

Vou tentar responder às perguntas de Flávia Regina dos Santos,
Mariana Aleixo, José Arlindo Josias da Silva, Vinícius Costa e Vilma
Camargos.

Realmente, acho que a moratória não, mas o cancelamento seria
importante, porque seria a retomada do nosso desenvolvimento. Quer
dizer, deveríamos conseguir cancelar essa dívida, que é uma negação
da soberania, e soberania é a gestão da própria riqueza. A soberania
de um país é a possibilidade que ele tem de gerir a sua própria
riqueza. Se somos dependentes, estamos abrindo mão da soberania,
ou seja, abrindo mão da gestão da nossa própria riqueza.

Quanto à questão da produção de grãos, enquanto muitos morrem
de tome - e isso deve ser interpretado nesse contexto muito bem
exposto aqui -, há uma dominação. Estamos sendo dominados e
estamos sangrando, enquanto nossa riqueza vai para outros.

Com relação ao fato de que só os Presidentes da República devem
ser questionados sobre auditoria da dívida, concordo. Realmente foi
um lapso. Deveriam ser todos os candidatos do Congresso. Aliás, não
só eles, como também todos nós deveríamos nos interpelar.

Se é verdade que todo bebê já nasce devendo R$7.000,00, quando
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formos ao nascimento de uma criança ou a um batizado, temos
que dizer isso às pessoas.

Quando fizerem amor, depois do amor, evidentemente, todos
deveriam discutir: "Iríamos nos amar muito mais se não estivéssemos
pagando a dívida externa". E algo que tem que estar inserido no
cotidiano.

Quanto à questão de se colocar em prática a solução para o Brasil,
temos uma mídia que omite tudo. Houve um tempo em que se fez
uma reunião de todas as organizações não governamentais
representativas, como a CNBB, a CUT, a CONTAG, etc., inclusive a
CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Reunimo-nos,
mas alguém tinha que ir à televisão. Reconhecemos que a melhor
pessoa para isso era o Betinho. Eu, por exemplo, iria meter os pés
pelas mãos, porque iria começar a xingar. Mas o Betinho era tranqüilo
e se saía muito bem em televisão. Ele foi e falou em nome de todas as
organizações. O que aconteceu? A Ordem interpelou o Betinho,
porque ele não podia falar em nome dela, como se a Ordem não fosse
o povo. Então, temos que colocar essa questão em pauta.

Quanto ao MERCOSUL, temos a contrapartida da ALCA, que é a
grande dignidade, mas concordo com o Marcos: se o Brasil iniciar
essa luta, todos irão juntos. Mas, realmente, essa é uma questão
muito importante, fundamental.

Gostaria de encerrar com duas citações literárias que considero
relevantíssimas. Mas, antes, cito Woodrow Wilson, que era da Liga
das Nações e foi Presidente dos Estados Unidos, numa fala que se
aplicaria à situação atual: 'Vocês, latino-americanos, têm mania de
concessões; vocês têm mania de empréstimos. Nós, norte-
americanos, não. Não fazemos concessões, porque, para aquele que
toma emprestado, quem empresta passa a ser o seu dono".

Portanto, essa questão do endividamento externo com seus juros
exorbitantes é uma forma de continuação da dominação que está
retirando dos países a gestão da sua própria riqueza.

Existe um exemplo literário muito interessante em "O Mercador de
Veneza", de Shakespeare. Há um devedor, que, no nosso caso, seria
o Brasil, e o Shylock diz que, se ele não lhe pagar, terá o direito de ter
duas libras do seu sangue, e esse é um exemplo importante para esse
caso da dívida. Enquanto isso, discutem os juristas que bastaria tirar
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carne sem tirar o sangue.

São esses sofismas que fazem todos aqueles que querem impedir o
debate sobre a dívida externa. A questão é a seguinte: o pacto é nulo,
não existe. Então, não tem que pagar. E nulo. Você não pode tirar,
não pode levar o devedor à penúria a título de nenhuma dívida. Isso é
uma iniqüidade, isso é repudiado pela consciência universal, é
repudiado pelo direito internacional positivo.

Há um outro exemplo que me vem à mente antes desse. Quando eu
era jovem, todas as canções americanas da década de 40 e de 50
falavam "My baby", "Come on, my baby", "You make my dreams come
true". Isso significa dizer que "você torna os meus sonhos reais".
Todos cantavam isso nos bailinhos. Penso que essa é a canção do
sistema financeiro. Nós, da América Latina, estamos realizando os
sonhos deles, americanos.

Uma vez, estava um camarada do Citibank num Congresso, na
Áustria, e eu lhe perguntei - ainda estava naquela inocência de achar
que havia algum fundamento - qual era a base ética e jurídica que
tinham para cobrar da América Latina, do Terceiro Mundo ou do
Caribe. Ele se virou e me disse que não havia nada que, enquanto
fôssemos pagando, eles iriam cobrando. Então, não há ética. Há
apenas uma expressão de dominação.

E a última referência literária é de Goethe, de "Fausto". Vocês
sabem que Fausto fez um pacto com Mefistófeles. Mefistófeles, em
grego, é aquele que carrega as trevas, que leva as trevas. Mas Fausto
quer a juventude, a "jeunesse", a "beauté", "l'amour". E vende a alma
para obter a juventude eterna. Ao final, Mefistófeles vem buscar seus
direitos adquiridos. Diria que o Mefistófeles é os Bancos internacionais
cobrando de Fausto. Na obra-prima de Goõthe, os anjos vêm e
salvam Fausto, porque ele era um homem que buscava valores.
Pegam a alma de Fausto e a levam para o Céu, porque ele tentou a
bondade, a beleza, etc. Em nosso caso, acho que também
precisaríamos de anjos, que seriam as próprias organizações não
governamentais, as organizações representativas da sociedade, para
pedir o cancelamento dessa dívida. Elas, sim, seriam os anjos
salvadores e levariam para o céu do desenvolvimento o direito
humano que têm os povos da América Latina, do Caribe e da África
ao desenvolvimento.
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Essa é a questão fundamental: ninguém deve continuar sendo

mutilado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. João Luiz Pinaud. Em

seguida, passaremos às respostas do Deputado Federal Sérgio
Miranda. Pergunta de Sílvia Araújo de Souza, do Conselho de Direitos
da Criança e do Adolescente: "Desejo saber se não existe lei que faça
os Presidentes passados e o atual prestarem conta da venda de
nossas empresas, companhias, etc. A nossa sociedade precisa saber
o que fizeram com o dinheiro". De Geraldo Antônio, do MST: "Desde
quando existe essa divida externa?". De Amarildo de Souza, também
do MST: "Quanto ainda devemos? Por que nunca acabamos de pagar
essa dívida?". Outra pergunta de alguém do MST: "O povo consegue
pagar a dívida com o dinheiro do seu emprego?". De Edilânia dos
Santos, do MST: "Para onde vai o dinheiro da divida externa?". De
Regina Trindade de Souza, do MST: "Dr. Sérgio Miranda, quem fez a
dívida externa?". Pergunta de Bruna Hott, do Colégio Santa Marcelina:
"Qual o destino dos últimos empréstimos contraídos? Onde entra o
subsídio do Governo para a população nas áreas da saúde e da
educação?". De Marcial Gomes de Meio, da Secretaria de Estado da
Fazenda: "Por que há uma grande resistência do atual Governo e de
seus técnicos em apoiar a idéia da auditoria da dívida externa?". De
Genuíno Cassiano Martins, do MST: "Para onde está indo esse
dinheiro da dívida externa?". E a última pergunta vem de Liliane de
Jesus Ferreira, também do MST: "Para onde vai o dinheiro da divida
externa?". Ela é do Acampamento Dois de Julho.
O Deputado Sérgio Miranda - Também não vou responder

individualmente a cada pergunta. Vou fazer um apanhado geral. A
primeira pergunta é de uma companheira do Conselho de Direitos da
Criança sobre a responsabilidade dos Presidentes. O grande temor do
Presidente Fernando Henrique Cardoso é a anulação do direito de ele
ter um foro especial depois que sair. Se, um dia, surgir um novo
Presidente que tenha a coragem de abrir um processo penal contra
ele, iremos esclarecer a venda das "teles".

Antônio Carlos Magalhães disse que a propina do Ricardo Sérgio foi
de R$50.000.000,00. E aí, como foram esses negócios patrocinados
pelo tucanato, no que diz respeito às privatizaçôes? Tenho plena
consciência de que, um dia, isso vai surgir. O que espero é que surja

rs



1049
o mais rápido possível, não demore muito tempo.

As outras perguntas dizem respeito à dívida externa. Desde quando
existe? Como a própria Maria Lúcia falou, quando o Brasil se tornou
independente assumiu a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra,
mas começou a fazer outra dívida. De lá para cá, desenvolveu-se
esse processo de dívida externa.

Quanto ainda devemos? Há uma diferença básica entre divida
externa e dívida interna. A dívida externa é em dólar, e o Brasil não
produz dólar. A Casa da Moeda, como diz o Prof. Décio Garcia
Munhoz, não imprime dólar. Então, como o conseguimos? Apenas
exportando mais do que importando. As remessas dos brasileiros que
trabalham no exterior também conseguem trazer uma quantidade
razoável de dólar para o Brasil; se não, por empréstimos. Então, a
dívida externa hoje cresce, basicamente, pelos juros, pela rolagem,
com a assunção de novos juros.

A dívida interna é praticamente financeira. Se analisarmos o
crescimento da dívida interna, poderemos observar que ela não foi
feita, no período do Governo Fernando Henrique, para financiar
nenhum projeto de desenvolvimento não foi feita para pagar algum
déficit das contas públicas. Durante todo esse período, do ponto de
vista dos chamados gastos primários, sempre gastamos menos do
que arrecadamos. Então, é uma dívida claramente financeira,
conseqüência dessas taxas de juros que chegaram, em certos
momentos, a quarenta e tantos por cento do PIB.
"Nunca acabamos de pagar a dívida" é uma questão que

apresentaram. Existe uma parte da dívida que é legítima, e temos de
pagar. O problema da dívida é que temos que retirar toda a visão
moralista desse debate. Dívida é um financiamento. Se o pessoal do
MST tem seu pedacinho de terra e quer plantar, tem que pegar um
financiamento no PRONAF e, quando chegar a colheita, irá pagá-lo.
Há o seguro, e tudo o mais, mas é assim que funciona. Se não, se ele
esperar economizar cada real para fazer a sua plantação, não vai dar
conta. O nosso grande problema é que não existe uma política
objetiva de financiamento à agricultura, capaz de proporcionar
condições de trabalho a essa grande massa.

Por exemplo, poderíamos pagar a dívida interna, bastando
monetizá-la, porque pagamos em real. Basta imprimir o real. Dá para
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pagar toda a dívida: R$700.000.000.000,00. Mas isso destruiria a
moeda. E, de certa forma, os capitalistas que têm títulos públicos não
querem receber a dívida, mas a renda dessa dívida. Isso lhes
interessa: receber os juros da dívida. Se receberem a dívida, vão
empregar o dinheiro onde, para terem um rendimento de 19% ao ano?

Um dos elementos da crise das concessionárias de serviço público,
tão bem abordada pelo Prof. Dércio, não é apenas a não-existência de
renda suficiente para consumir esses serviços, porque existe uma
queda na renda do brasileiro, mas também porque a expectativa da
taxa de retorno dos investimentos no nosso País é bastante elevada,
é irracional. Se alguém tem juros de 19% de títulos públicos com uma
garantia praticamente absoluta do Governo, vai ter que empregar o
seu dinheiro para ter uma taxa de retorno maior. Assim, os capitalistas
preferem receber os juros, querem que o dinheiro usado em título
receba juros. O povo consegue pagar a dívida com o dinheiro do seu
emprego. O povo está pagando a dívida. A causa maior do
desemprego, no Brasil, é essa política econômica. Você esteriliza o
País.

No final de 2002, o Governo Federal, em seus três níveis - União,
Estados e municípios - arrecada, por meio de tributos, 35% do PIB, ou
seja, mais de 1/3 de tudo o que se produz. Para onde vai esse
dinheiro? Para a escola, emprego, estrada? Não. Quase 10% do PIB
são para pagamento de juros. Esse dinheiro que você tira da
sociedade para pagar juros é estéril, não é um dinheiro para o
desenvolvimento. Se esse dinheiro servisse para financiar a
agricultura, para financiar indústrias, proporcionar infra-estrutura ao
Pais, tudo bem. Mas, não. Esse dinheiro é estéril, capado, não rende.
E estamos pagando. Para onde foi o dinheiro da dívida externa? Para
aumentar a dívida. Uma parte do financiamento público, hoje, é
composta de juros sobre juros.

Hoje, quem está fazendo a dívida é o setor privado. Ele faz o
chamado seguro para pagar essa dívida com os títulos públicos
indexados ao dólar. O Governo também está se endividando, mas
muito mais para rolar a dívida e pagar as amortizações futuras.
Basicamente, grande parte do dinheiro das agências multilaterais do
BID e do BIRD, que antes era vinculado a ações concretas no
combate à pobreza e investimento em infra-estrutura, é desvinculada
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disso; são apenas dólares para a rolagem da dívida.

Onde entra o subsídio do Governo para a população nas áreas de
educação e saúde? Não é propriamente subsídio, mas obrigação do
Governo, que arrecada imposto para isso. Todos pagamos. Os mais
pobres pagam mais, porque a carga tributária no Brasil é basicamente
indireta e regressiva. Então, é obrigação, e não subsídio o que ele dá
para educação e saúde.

Por que há uma grande resistência do atual Governo e seus
técnicos em apoiar a idéia da auditoria da dívida externa? Fizemos a
campanha do plebiscito da dívida. A imprensa escondeu, e o Governo
não se pronunciou. Uma semana antes, eles foram em cima. O Malan
começou a discutir a questão da dívida. Para eles, a dívida é um tabu.
Dívida se paga, segundo eles. Discutir o quê? Auditoria de quê?
Examinar que conta? Se dizem que é tanto, vamos pagar tanto. Eles
consideram um risco político o debate da dívida. Nós, que pagamos,
temos justamente outro pensamento.

Agradeço a atenção. Poderíamos desenvolver outros debates para
discutir mais essa situação. Estamos todos à disposição. Faço parte
também do Comitê da Auditoria. As questões da auditoria e da ALCA
estão relacionadas, porque dizem respeito à dependência. Serão
essas questões um dos grandes temas da disputa eleitoral de 2002,
envolvendo os candidatos e os eleitores. Muito obrigado.

O Sr. Dércio Garcia Munhoz - Usarei um minuto somente. Estamos
discutindo quatro problemas: dívida externa, dívida interna, emprego e
renda. Se ficarmos discutindo como vamos solucionar o problema da
dívida, vamos chegar a uma situação de descontrole total na área
social e econômica. O que o Governo tem de fazer? Criar empregos.
Quanto custa fichar 3 milhões de pessoas imediatamente? E como
muitos países têm feito. E menos que 1% do PIB, ou seja,
R$10.000.000.000,00 para um Governo que tem um compromisso,
hoje, de pagar juros de R$150.000.000.00,00. Agora, é fundamental
criar emprego, porque se cria demanda. A partir daí, criam-se
investimentos que geram empregos espontaneamente. Mas temos de
sair disso.

Defesa dos salários. Em relação ao produto, o salário teria de ser
"x", mas e'y". Está menor do que deveria ser um valor equivalente a
US$50.000.000.000,00. É muito dinheiro. Praticamente estamos
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impedindo a economia de sair disso. Deve haver apoio externo
para programas desse tipo? Não. Externamente é o seguinte: a
população tem que consumir menos, exportar mais e pagar mais
impostos, porque assim é que se dá garantia aos Bancos
internacionais. E inconsciência total do Fundo? Claro que é. Eles
estão liquidando com a Argentina. Conclusão: este fórum tem um
papel fundamental. E preciso termos consciência de que a sociedade
tem de pressionar politicamente quem é responsável por esse
programa econômico que tem o apoio do Fundo Monetário
Internacional, que é o juiz de tudo. Temos de pressionar para impedir
que, no primeiro dia do novo Governo, o Fundo venha e assuma o
comando. Temos que denunciar a responsabilidade deles, para que
não tenham condições de nos impor um cabresto e continuar a impor
ao novo Governo a política econômica. Caso contrário, teremos um
novo De La Rua, que não conseguirá governar um país ingovernável,
porque as decisões são tomadas lá fora.

O fórum tem o papel de denunciar a responsabilidade externa por
apoiar um programa desses. Em 1994, o País tinha um equilíbrio
externo: a dívida não subia, não devia nada mais e podíamos encarar
o mundo. Mas o Governo nos jogou de joelhos com uma dívida que,
por enquanto, dá um desequilíbrio de US$200.000.000,00, mas
continua em aberto.

Quero parabenizar a Assembléia e Maria Lúcia pelo trabalho que
fazem. E fundamental que isso gere uma conscientização e um apoio
da população, para que consigamos um espaço político e o próximo
governo possa enfrentar essa armadilha. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Dércio. Agradecemos
também a Maria Lúcia Fattorelli, ao Deputado Sérgio Miranda, ao Prof.
Marcos Arruda, ao Deputado Vivaldo Barbosa, ao Prof. João Luiz
Pinaud e a todos que contribuíram para este debate. Convidamos os
presentes para a mostra fotográfica de Sebastião Salgado sobre o
massacre de Eldorado, Carajás, que está sendo realizada na galeria
de artes, no andar térreo desta Casa.

Quero dizer que este trabalho não se encerra por aqui. A
Assembléia continuará presente. Esperamos que este debate, na
medida do possível, ocorra também no interior do Estado. A
reprodução deste debate informará, mobilizará e chamará de fato a
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população à participação. Esperamos também que ele se
reproduza junto ao Comitê do Fórum Social e junto a outras
organizações que tanto contribuíram para o êxito dos ciclos de
debates.

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

todos os participantes, bem como ao público em geral, e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de terça-
feira, dia 23, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 23/4/2002). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 244 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/5/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 28 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
- Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 513/99; aprovação -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
68/2001; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.969/2002; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de quórum para
discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002;
encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei n° 462/99; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 521/99; apresentação da Emenda n° 2;
encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, dos Projetos de
Lei nos 552, 591 e 690/99; encerramento da discussão - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.998/2002; apresentação das
Emendas n

o
s 1 a 6; encerramento da discussão - Existência de

quórum para votação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.96912002; aprovação com as Emendas n os 1 a 4 - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002; aprovação - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 462/99; aprovação na forma do vencido em
1° turno - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 521/99; votação
do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1°
turno; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n°2;



1054
aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 552/99;
questão de ordem; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para
votação; renovação da votação do projeto; aprovação - Votação, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 591/99; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação -
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 - 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 - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - 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
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h115min, 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 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.

rÁ'1
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28 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 513/99, dos Deputados
João Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe
sobre a fiscalização do envasilhamento, comercialização e distribuição
de gás liquefeito de petróleo. A Comissão de Defesa do Consumidor
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° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
68/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta dispositivo
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 n° 1.969/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Fundação Clóvis Salgado e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina

por sua aprovação com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3 e 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e

2, da Comissão de Justiça, e 3 e 4, da Comissão de Administração
Pública.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, não há quórum nem

mesmo para a discussão de projetos. Como V. Exa. pode verificar,
não há 12 Deputados em Plenário. Peço o encerramento, de piano, da
reunião.
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O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias

constantes na pauta, a Presidência 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 31 Deputados.

Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002, do
Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Estado a doar ao Município
de Curral de Dentro 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 n° 462/99, do Deputado
José Milton, que autoriza o Estado a permutar com o Município de
Conselheiro Lafaiete imóvel pertencente ao DER-MG. 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.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 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, aos profissionais e às autoridades que menciona em
competição esportiva realizada em estádio e praça de esportes de
propriedade do Estado e dá outras providências. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°521/99

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - O art. 20 da Lei n°12.186, de 5 de junho de 1996, passa a

vigorar a seguinte redação:
Art. 20 - O benefício a que se refere o art. 1 0 desta lei estende-se

aos ex-jogadores profissionais, aos treinadores profissionais de
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futebol, aos treinadores de goleiros, aos preparadores físicos e
aos árbitros de futebol pertencentes ao Quadro de Árbitros da
Federação Mineira de Futebol e do Departamento de Futebol Amador
da Capital - OFAC -, que terão acesso ao local por meio da
apresentação da carteira especial a ser expedida pela Administração
de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.

Parágrafo único - A carteira especial deverá ser renovada
anualmente.."

Sala de Reuniões, de de 2002.
Bené Guedes
Justificação: Por uma questão de eqüidade de tratamento, todos os

profissionais que trabalham diretamente com o futebol devem ser
beneficiados pela medida proposta pelo projeto.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Bené
Guedes, que recebeu o n° 2. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do
Regimento Interno, a emenda será submetida a votação,
independentemente de parecer.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 552/99, do Deputado Antônio Genaro, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 591/99, do Deputado
João Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Rio Manso. 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.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 690/99, da Deputada
Maria Olivia, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Gonçalves 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.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.998/2002, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os Quadros de
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Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.998/2002

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - E vedada, no âmbito do Ministério Público, a nomeação ou

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.".

Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: Com a supressão dos § 1° e 2 0 do art. 22, por meio da

redação proposta, estabelece-se uma única regra para membros e
servidores do Ministério Público.

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 23.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: A supressão do art. 23, que trata da disponibilidade

orçamentária para o provimento dos cargos que se propõe criar, tem
como objetivo eliminar impropriedade técnica.

EMENDA N°3
No art. 27, substitua-se a expressão "da remuneração policial" por

"do vencimento básico do policial civil ou da remuneração básica do
policial militar', nos termos de resolução do Procurador-Geral de
Justiça.

Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: Em razão das modificações introduzidas pela Emenda

à Constituição n° 19, de 1998, faz-se necessária a apresentação desta
emenda.

EMENDA N°4
Substitua-se o Quadro Específico de Provimento Efetivo do Quadro
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Permanente dos Serviços Auxiliares constante no Anexo 1 pelo
quadro seguinte:

- Quadro Específico de Provimento Efetivo
lCódiIN0 DenomilClas IPadrão 1

MP-28 a

MP-45 a

P- 1.0 Oficial B	MP-59 a
3 00 do MP	MP-71

MP-28 a

MP-42 A

MP- 350 Técnico B IMP-59 a
GS	do MPMP-71

A MP-44a

Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: A emenda tem por escopo retratar no texto legal o

Quadro de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público definido pela sistemática adotada pela Lei n° 13.436, de 1999,
que prevê a extinção, com a vacância, dos cargos de Agente do
Ministério Público.

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
"Art. 1°- .......................................................
Parágrafo único - Os cargos da carreira de Agente do Ministério

Público constantes no Anexo VI desta lei serão extintos com a
vacância, com a sistemática prevista na Lei n° 23.436, de 30 de
dezembro de 1999.

Anexo VI
(a que se refere o art. l° da Lei n° ,de de)
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Cargos da Carreira de Agente do Ministério Público a Serem

Extintos com a Vacância, com a Sistemática Prevista na Lei n° 13.436,
de 30 de Dezembro de 1999.

Quadro Permanente
Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela do Quadro Específico foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 25.5.2002.

Quadro Especial
Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela do Quadro Especial foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 25.5.2002.

Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: Trata-se de emenda objetivando exclusivamente o

aprimoramento técnico do projeto, complementando a Emenda n° 4.
EMENDA N°6

Suprima-se do art. 40 a expressão "que contém a estrutura
administrativa da Procuradoria Geral de Justiça".

Sala das Reuniões, de de 2002.
Durval Angelo
Justificação: Trata-se apenas de correção técnica, sem alterar o

conteúdo do texto do artigo.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas do Deputado
Durval Angelo, que receberam os n os 1 a 6 e que, nos termos do § 40
do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas à votação,
independentemente de parecer. A Presidência verifica, de plano, que
não há quórum especial para a votação de propostas de emenda à
Constituição, mas que há quórum para a votação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 1° 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
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas
nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
por sua aprovação com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas n

o
s 3 e 4, que apresenta. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3 e 4, da Comissão de
Administração Pública. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 4, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.969/2002 com as Emendas n os 1 a
4. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002, do Deputado
Carlos Pimenta, que autoriza o Estado a doar ao Município de Curral
de Dentro o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 462/99, do Deputado
José Mílton, que autoriza o Estado a permutar com o Município de
Conselheiro Lafaiete imóvel pertencente ao DER-MG. A Comissão de
Fiscalização Financeira 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 ?° turno, o Projeto de Lei n° 462/99 na forma
do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Reda9âo.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 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 e 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 Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
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Emenda n° 2, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°521/99 na forma do vencido
em 1° turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 552/99, do Deputado Antônio Genaro, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - Não sei se foi erro da assessoria,

mas está escrito "discussão em 20 turno", e não "votação em 20 turno".
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Geraldo

Rezende que encerramos a discussão dos projetos e retornamos ao
processo de votação. Todos os projetos que estão na pauta já tiveram
a sua discussão encerrada. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito a verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 23 Deputados. Não há quórum

para a votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados; com 7

em comissões, totalizam 42 Deputados presentes. Portanto, há
quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 552/99. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 591199, do Deputado
João Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Rio Manso. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
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votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 11 Deputados. Não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna
sem efeito a votação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca os

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito 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. Está presente, também, o Deputado Márcio
Kangussu. 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 ouvir convidado para
debater a política de abertura de novos escritórios municipais e
regionais da EMATER-MG no Estado e a questão do número
insuficiente de técnicos para atendimento das demandas locais.
Registra-se a presença dos Srs. Antônio Lima Bandeira, Presidente da
EMATER; João Batista Rezende, Diretor de Promoção e Articulação
Institucional; Argileu Martins da Silva, Diretor Técnico, e Benjamin
Saltes Duarte, Chefe de Gabinte da EMATER. O Presidente passa a
palavra ao Deputado Márcio Kangussu, autor do requerimento que
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deu origem a reunião, para suas considerações iniciais. Logo
após, o Presidente passa a palavra ao Prof. Antônio Lima Bandeira
para que faça sua exposição. Abertos os debatres, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Pualo Piau - Bilac Pinto - Dilzon Meio.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO

MORRO VELHO
Às nove horas do dia nove de maio de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Hemieto, Hely
Tarqüínio, Doutor Viana e Edson Rezende, 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 ouvir os Srs. Ivan Borges Martins,
Presidente da FEAM; Giuseppe Vincenzo de Lorenzo, Assessor
Técnico da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor
Mineral; Geasy Xavier de Souza, pneumologista; Elder Pacheco,
Assessor da Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Setor Mineral. A Presidência concede a palavra aos depoentes,
para que façam suas considerações iniciais. Após, passa a palavra
aos Deputados Doutor Vianna, relator, e Edson Rezende, para seus
questionamentos, 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, 23 de maio de 2002.
Eduardo Hermeto - Presidente - Edson Rezende - Eduardo Brandão

-Ermano Batista - Doutor Viana.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

rÀ'



J 065
LISTA DE ASSINANTES

Às nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil e
dois, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Márcio
Kangussu, Díizon Meio (substituindo este ao Deputado Arien
Santiago, por indicação da Liderança do PTB) e Rêmoio Aioise
(substituindo o Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Márcio Kangussu em que solicita seja
convidado o Sr. Luiz Guilherme Schymura, Presidente da ANATEL,
para prestar esclarecimentos à Comissão, sobre as denúncias de
possíveis irregularidades nos procedimentos adotados pela Telemar
na publicação da Lista de Assinantes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 21 de maio de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente: Bilac Pinto - Dilzon Meio.

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a importância do trabalho artesão no Estado. A
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seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Marcos Landa,
Presidente da Associação dos Artesãos e Produtores de Variedades
do Estado de Minas Gerais; Ivone Martins, Diretora Administrativa e
Financeira da Associação Brasileira de Artesanato de Minas Gerais;
Apoio Costa, Presidente da Federação Mineira dos Expositores das
Feiras de Arte -Artesanato Manufaturados - FEME-ART -; Orlins
Peflegrini de Freitas, Presidente da Associação de Artes de Minas
Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Edson Rezende faz suas considerações iniciais e, 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, dos convidados e dos
demais presentes, 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.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende.

ATA DA 49a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de maio
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, Sargento Rodrigues, Durval Angelo (substituindo
este ao Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT)
e Rêmolo Aloise (substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
por indicação da Liderança do PFL), 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 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 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 pela aprovação, no 2° turno, do Projeto
de Lei n° 1.998/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues). Passa-se à a Fase do Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Eduardo Brandão, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Dr. Elido Piantavinha Barreto, assistente da
Procuradoria Jurídica do DER-MG pelo excelentes serviços prestados
naquele órgão, bem como por sua conduta profissional exemplar.
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.
Eduardo Brandão - Presidente - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio -

Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de maio de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado
Amílcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 Ailton Vilela os Projetos de Lei nos
1.367, 1.837, 1.928/2001, 1.942, 1.943, 1.946, 1.954, 1.960, 1.961 e
1.963/2002 e ao Deputado Djalma Diniz os Projetos de Lei n

o
s 1.975,

1.989, 1.991, 1.993, 1.995, 1.996, 2.015, 2.016 e 2.032/2002. Passa-
se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.367, 1.837,
1.928/2001, 1.942, 1.943, 1.946, 1.954, 1.960, 1.961, 1.963/2002
(relator: Deputado Aílton Vilela); 1.975, 1.989, 1.991, 1.993, 1.995,
1.996, 2.015, 2.016 e 2.032/2002 (relator: Deputado Djalma Diniz).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Luiz Menezes.

ATA DA 36 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze 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. Registra-se a presença
das Deputadas Elbe Brandão e Maria José Haueisen. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir esclarecimentos sobre as férias coletivas impostas
aos servidores designados da Secretaria Estadual de Educação. O
Deputado José Henrique lê oficio da Deputada Esther Grossi,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara, em que recomenda prioridade na elaboração do Plano
Estadual de Educação. O Presidente registra a presença dos Srs.
Gilberto Rezende, Subsecretário de Administração do Sistema de
Ensino da SEE-MG; e Evandro Rocha, Presidente da Comissão dos
Servidores Designados; e das Sras. Lourdes Carvalho,
Superintendente de Pessoal da SEE-MG; e Ana Bianca,
Coordenadora da Comissão dos Servidores Designados, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiros Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais, e aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Nesta
fase, fazem uso da palavra as Sras. Maria de Lourdes Teixeira da
Costa, Maria da Glória Toledo Santos Chaves, Tereza Cristina Pereira
Maia, Rosemaire Geralda Gonçalves, lcléa de Andrade Barreiros,
Suely das Graças, Maria Aparecida de Souza e Renata Silva Coutinho
e os Srs. João Porto, Vinicius Diniz e Mário de Assis. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS

CARVOARIAS
Às dezessete horas do dia quinze de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Fábio Avelar, Bilac Pinto, Márcio Cunha e Marco 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 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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão e a apreciar o relatório final dos trabalhos. Em
seguida, a Presidência informa aos parlamentares que o prazo de
funcionamento desta CPI foi prorrogado por 30 dias, de acordo com o
requerimento aprovado pelo Plenário desta Casa, atendendo à
vontade do Colégio de Líderes. Foi informado, ainda, pela Presidência
que, neste período, a CPI ouvirá o Prof. Ronaldo Sampaio sobre os
impactos ambientais causados pela utilização do carvão mineral e
vegetal e visitará uma fazenda da Mannesmann. Após estas
atividades, a CPI passará à apreciação do relatório final dos trabalhos.
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.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Bilac Pinto -

Dalmo Ribeiro Silva - Marco Ré9is - Márcio Cunha.
ATA DA 94a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de maio de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
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aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a situação dos serviços terceirizados no sistema bancário,
especialmente na Caixa Econômica Federal. A seguir, a Presidência
registra a presença dos Srs. Rômulo Formigli Alves, Presidente da
Cooperativa de Profissionais de Serviços Públicos; Geraldo Emediato
de Souza, Procurador Regional do Trabalho; Geraldo Magela da Silva,
Presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho-MO; Dárcio
Guimarães de Andrade, Juiz do Trabalho; Alessandra Parreiras
Fialho, Auditora Fiscal do Trabalho, e Ronaldo Pires, Presidente das
Cooperativas de Trabalho-MG, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Edson Rezende, bem como de diversas outras autoridades.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva faz suas considerações iniciais e
após passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Eduardo

Brandão.
ATA DA 23U REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Olívia, Ambrósio Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta. Passa-se à
? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
l o turno, do Projeto de Lei n° 1.93612002 (relator: Deputado Márcio
Cunha). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Maria OUvia, Presidente - Márcio Cunha - Elbe Brandão - Gil Pereira

- Ambrósio Pinto.
ATA DA 14a 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 do dia vinte e um de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e Dinis Pinheiro, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Durval Angelo, Irani Barbosa. 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 os depoimentos
dos Srs. Márcio Silveira Duarte, ex-agente penitenciário, Dalva Silva,
funcionária da TELEMAR, e Renato Afio Ciutti, Delegado de Polícia
de Cambuí, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício da Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, Dra.
Angela Pace, encaminhando parte da documentação solicitada pela
Comissão. 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 dois requerimentos do
Deputado Alberto Bejani: no primeiro solicita sejam convocados os
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detentos Wagner Cordeiro Lobato, recluso do CERESP de Juiz de
Fora, e Fabrício Luiz Magalhães, recluso da cadeia pública de Rio
Novo, e o Sr. Walber Lopes Loures, assessor da VEC de Juiz de Fora;
no segundo, solicita a prorrogação do prazo da CPI por mais 60 dias.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os depoentes, na
qualidade de testemunhas. Registra-se a presença do Sr. Márcio
Silveira Duarte, que é convidado a tomar assento à mesa. Após
qualificar-se, a testemunha presta o seu depoimento e responde aos
questionamentos dos Deputados, conforme consta das notas
taquigráficas. A seguir, é convidado a compor a Mesa o delegado
Renato Alfio Ciutti, que presta seu depoimento, conforme consta das
notas taquigráficas. A seguir, o Deputado Luiz Tadeu Leite apresenta
requerimento e solicita seja convocado a prestar depoimento nesta
Comissão o sr. João Maurício, ex-agente penitenciário, que se
encontra nas galerias. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Convida-se a compor a Mesa o Sr. João Maurício, que
procede a seu depoimento, respondendo aos questionamentos dos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Devido à
ausência da Sra. Dalva Silva, convocada a prestar depoimento nesta
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.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa - Luiz Tadeu Leite. -
ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO

MORRO VELHO
Às nove horas do dia vinte e três de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
1-lermeto, Edson Rezende, Doutor Viana, Eduardo Brandão e Ermano
Batista (substituindo este ao Deputado Hely Tarqüínio por indicação
do Líder do PSDB). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos
entre os parlamentares. Reabertos os trabalhos, a Presidência informa
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que a reunião se destina a apreciar o relatório final e indaga do
relator, Deputado Doutor Viana, se está em condições de fazer a
leitura do relatório. Na oportunidade, o relator solicita a distribuição de
avulsos. Logo após, o Presidente determina a distribuição dos avulsos
e convoca reunião extraordinária para a mesma data, 23/5/2002, às
15h45min, no Plenarinho. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 23 de maio de 2002.
Eduardo Hermeto - Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende -

Fábio Avelar - Kemil Kumaira.
ATA DA 81a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, José Braga e Cabo Morais, 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
solicita ao Deputado Cabo Morais que proceda à leitura da
correspondência. O Presidente designa o Deputado Cabo Morais
como relator do Projeto de Lei n° 2.042/2002. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 1.951/2002 , no 1° turno, ao Deputado
José Braga, que emite parecer pela aprovação da matéria com as
Emendas n O 1 a 3, da Comissão de Constiuiçâo e Justiça. Na fase
de discussão, o Deputado Cabo Morais solicita vista da proposição,
pedido que é deferido pelo Presidente. Passa-se à 2 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. A seguir, o Presidente submete
a votação, cada um por sua vez, em turno único, os Requerimentos
n

o
s 3.218 e 3.238/2002, os quais são aprovados. Submetidos à

discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n

o
s 1.866, 1.869 e 1.898/2001. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos



1074
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.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Cabo Morais.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N°70
As quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo,
Eduardo Brandão e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB), 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 Dimas Rodrigues, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° Complementar n° 70, que
institui o regime próprio de previdência e assistência social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. 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 parecer do relator, Deputado Eduardo Brandão, sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 70. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer, que conclui pela
manutenção do veto à alínea "d" do inciso 1 e à alínea "c" do inciso II
do art. 60 , ao § 30 do art. 80 , ao § único do art. 50 e ao art. 84 e pela
rejeição do veto ao § l O do art. 75. A Presidência suspende os
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos
os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que
proceda à leitura desta ata, que é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Dimas Rodrigues - Eduardo Brandão.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.449/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n°
1.44912001 dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o termo de
parceria e dá outras providências.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma original.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em
virtude de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual foi
aprovado em reunião plenária do dia 14/8/2001, oportunidade em que
passamos a fundamentá-lo na forma abaixo.

Fundamentação
A Reforma Administrativa, consubstanciada na Emenda à

Constituição da República n° 19, elevou ao plano constitucional o
princípio da eficiência como um dos parâmetros balizadores das
ações administrativas, cuja finalidade primordial reside na busca de
resultados mais satisfatórios no interesse coletivo. Igualmente, foi
inserido o § 80 no art. 37 da Lei Maior, o qual trata da figura
denominada "contrato de gestão", que tem o escopo de ampliar a
autonomia gerencial, financeira e orçamentária de órgãos e entidades
da administração pública, de modo a tornar mais ágil e eficiente o
desempenho da função estatal.

Diante da tradicional ineficiência imputável aos órgãos estatais,
aliada à clássica atuação autoritária, burocrática e hierarquizada, o
poder público vem buscando novas formas de proceder, seja
mediante a criação de entidades integrantes de sua estrutura
administrativa, como é o caso das agências reguladoras de serviços
públicos, seja por meio da atividade de fomento ou incentivo à
iniciativa privativa de interesse público, como ocorre com as
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Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPs. Neste caso, tem-se como precedente a
promulgação da Lei Federal n° 9.790, de 1999, que serviu de
inspiração para a apresentação do projeto em análise. As OSCIPs são
organizações não governamentais de direito privado, sem finalidade
lucrativa, que, se atenderem às condições e aos requisitos
estabelecidos em lei, poderão ser qualificadas como tal por ato
vinculado da autoridade competente. Trata-se, portanto, de entidades
estranhas ao aparelho burocrático do Estado, uma vez que não
compõem a administração direta ou indireta. No âmbito federal, cabe
à Secretaria Nacional de Justiça a edição do ato de qualificação e, nos
termos do Projeto de Lei n° 1.449/2001, esta prerrogativa ficará a
cargo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
- SEPLAN (art. 50).

Uma vez qualificadas como OSCIPs, tais entidades poderão firmar
termo de parceria com o órgão estatal, observado o procedimento
licitatório, o que as habilita a receber, recursos financeiros e
orçamentários e, excepcionalmente, bens públicos em regime de
permissão para o melhor desempenho das atividades de interesse
público. Esse termo de parceria, que corresponde ao instituto do
contrato de gestão, a que se refere a Lei Federal n° 9.637, de 1998,
que regula as Organizações Sociais, constitui o vínculo de cooperação
entre o setor público e o setor privado na realização de atividades de
interesse social catalogadas no art. 30 do projeto.

E interessante observar que o poder público vem, gradativamente,
aproximando-se dos institutos de direito privado e da via da
consensualidade nas relações com os particulares, em substituição
aos procedimentos imperativos e autoritários tradicionalmente
associados à maneira de agir da administração pública. Assim, as
relações de subordinação ou hierarquia estão cedendo lugar às
relações de coordenação, o que corresponde a um novo estágio na
administração brasileira, tendo em vista o alcance da tão desejada
eficiência. A esse respeito, é oportuno registrar o magistério do ilustre
publicista D. F. Moreira Neto:

"Em suma, a consensualidade como alternativa preferível à
imperatividade, sempre que possível, ou em outros termos, sempre
que não seja necessário aplicar o poder coercitivo, o que se vai
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tornando válido até mesmo nas atividades delegadas, em que a
coerção não é mais que uma fase eventual ou excepcional (ex.: o
poder de polícia). A consensualidade, pela via da participação política,
vem modificando a atuação do Estado na legislação, na administração
e na jurisdição, mas é a Administração Pública o campo mais aberto e
mais diversificado para medrar o consenso, tanto como método de
decisão como de operação" (Mutações do Direito Administrativo. 2a
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 41-42).

Ressalte-se, por outro lado, que o instituto das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, diferentemente das
Organizações Sociais, não foi concebido para absorver atividades até
então exercidas por órgãos ou entidades da administração pública, ou
seja, como uma forma de privatização de serviços públicos. A rigor,
essas organizações particulares não prestam serviços públicos
propriamente ditos, mas desempenham uma atividade de interesse
social e, por isso mesmo, podem ser qualificadas como OSCIPs pelo
Estado. Se se tratar de serviço público, este deve ser prestado
diretamente pelo poder público, por meio de seus próprios órgãos, ou
mediante concessão ou permissão, sempre precedidos de licitação,
nos termos do art. 175 da Constituição da República.

As OSCIP5 integram o chamado "terceiro setor" e, embora sejam
instituições criadas por particulares, a partir do momento em que são
qualificadas pelo Estado passam a submeter-se aos princípios da
administração pública. Na verdade, tais entes sujeitam-se a um
regime jurídico híbrido semelhante ao das empresas estatais
(sociedades de economia mista e empresas públicas), com as devidas
adaptações. O ato administrativo que confere à organização privada a
qualificação de OSCIP não tem o condão de transformá-la em
entidade da administração indireta do Estado. Ela continuará tendo a
natureza jurídica de Direito Privado, mas poderá receber recursos
orçamentários e, eventualmente, bens públicos em regime de
permissão de uso para o exercício de suas atividades sociais, em
conformidade com o termo de parceria celebrado com o órgão estatal.
Além disso, esse ajuste não revela caráter nitidamente contratual, já
que inexiste oposição de vontades ou reciprocidade de obrigações,
elementos tipificadores da relação jurídica contratual.
Conseqüentemente, parece-nos que esse acordo muito se assemelha
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ao convênio administrativo, que consiste na conjugação de
esforços para o alcance de objetivos comuns.

A Comissão de Administração Pública desta Casa procedeu ao
exame exaustivo do Projeto de Lei n° 1.44912001 e apresentou-lhe as
Emendas nos 1 a 4, não sendo razoável reproduzir, nesta peça
opinativa, os argumentos utilizados pela citada comissão.
Sinteticamente, poder-se-ia afirmar que os pontos essenciais da
proposição dizem respeito: ao tempo de funcionamento para que a
entidade privada solicite a qualificação (2 anos); ao caráter vinculado
do ato administrativo que outorga a qualificação, o qual deve atender
aos requisitos objetivos previstos no projeto; ao controle externo a ser
exercido pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas; à
ausência de finalidade lucrativa e à natureza da atividade exercida
pelas organizações não governamentais para pleitearem a dita
qualificação; à enumeração das entidades que não poderão ser
qualificadas como OSCIPs, entre as quais se destacam as sociedades
comerciais, os sindicatos, as organizações partidárias e as fundações
públicas; às cláusulas essenciais do termo de parceria e à
possibilidade de desqualificação por iniciativa popular ou do Ministério
Público.

Tomando-se por base a Lei Federal n°9.790, de 1999, que disciplina
as OSCIPs no âmbito da União, bem como os dados divulgados pelo
Ministério da Justiça via Internet, verifica-se que, até 23/1/2002, foram
protocolados no referido Ministério 807 pedidos de qualificação, dos
quais apenas 343 foram deferidos pela Secretaria Nacional de Justiça.
No primeiro ano de vigência da citada lei (1999), apenas 8 pedidos
foram deferidos, num total de 131. Em 2000, foram protocoladas 314
solicitações de qualificação, mas apenas 83 foram deferidas. Em
2001, o Ministério da Justiça recebeu 464 pedidos de qualificação, dos
quais 343 foram aprovados. A primeira vista, esses dados revelam
que o poder público tem sido rigoroso e impessoal no exame dos
pedidos de qualificação, o que demonstra a seriedade do Governo no
trato da matéria e a observância dos requisitos objetivos previstos em
lei.

A título de exemplificação, saliente-se que, em Minas Gerais, 26
entidades privadas já obtiveram a qualificação como OSCIPs perante
o Ministério da Justiça, entre as quais se destacam o Instituto Telemig
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Celular, a Organização Ponto Terra e a Associação Pró-cultura
Palácio das Artes, domiciliados em Belo Horizonte, e a Casa de
Juscelino, com sede em Diamantina. Em São Paulo, o número de
entidades qualificadas é de 79, ao passo que no Estado do Paraná 60
organizações particulares já se encontram devidamente qualificadas.
No Distrito Federal, o número de entes qualificados pelo Ministério da
Justiça é de 54 e, no Rio de Janeiro, 48.

Verifica-se, pois, que existe uma proliferação gradativa do instituto
das OSCIPs no plano federal, de modo que essas novas figuras
jurídicas, reveladoras da atividade de fomento da iniciativa privada de
interesse público, por parte do Estado, podem ser extremamente úteis
na execução de determinadas funções de benemerência social, desde
que sejam tratadas com a devida seriedade pelos órgãos do Governo,
a começar pela fiscalização efetiva no tocante à correta aplicação dos
recursos financeiros destinados a essas entidades.

Entendemos que os estatutos das organizações particulares
interessadas em obter a qualificação de OSCIP devem conter normas
relativas à observância dos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade, economicidade, publicidade, razoabilidade e
eficiência, além das demais exigências previstas no art. 4 0 do projeto.
Como essas entidades exercem atividade de interesse coletivo e
podem até mesmo receber recursos orçamentários e bens públicos
em regime de permissão de uso, tal como estipulado no ajuste, é de
todo conveniente que a atuação dessas organizações esteja em
sintonia com os princípios retores da atividade administrativa. Essa
exigência deve constar expressamente na futura lei mineira que
disciplina o instituto das OSCIPs, razão pela qual apresentamos a
Emenda n° S.

Por outro lado, saliente-se que a redação do § 1° do art. 8 0 merece
reparos, pois a primeira parte do dispositivo simplesmente reproduz o
que já consta no "caput" do mesmo artigo, o que é inócuo. Diante
disso, propomos uma nova redação para o citado preceito por meio da
Emenda n°6.
Julgamos de bom alvitre, ainda, inserir no texto do projeto

disposição explícita no sentido de proibir a cessão de servidores
públicos às OSCIPs. A mencionada Lei Federal n° 9.790, de 1999,
não contém determinação nesse sentido. Todavia, afigura-se-nos
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oportuno o acréscimo de disposição dessa natureza, para impedir
que servidores submetidos ao regime estatutário, que é peculiar e
tradicionalmente utilizado pelo Estado, sejam cedidos a entidades de
direito privado cujo regime dos empregados é de caráter contratual,
sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Essa
movimentação de servidores do setor público para o setor privado
deve ser descartada de plano pelo legislador, pois, além de ser uma
prática inconstitucional, pode comprometer o desempenho da função
estatal mediante o deslocamento de técnicos para atuarem em
organizações particulares. Em razão disso, apresentamos a Emenda
n° 7 para incluir o § 4 0 no art. 80 da proposição.

Finalmente, compartilhamos da tese segundo a qual os bens
imóveis adquiridos pelas OSCIPs, por meio de recursos públicos
decorrentes do termo de parceria, devem ser gravados com a cláusula
de i na] ienabilidade, conforme consta no art. 15 da Lei Federal n°
9.790. O objetivo desse comando normativo é impedir que as OSCIPs
utilizem os recursos financeiros que lhes são destinados pelo Estado
para a livre alienação de bens (venda, doação, permuta, etc.), o que
poderia dar margem a manobras fraudulentas por parte dos
administradores dessas entidades, além de dificultar o controle
público. No intuito de inserir artigo desse teor, somos levados a
apresentar a Emenda n° 8.

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

1.449/2001 com as Emendas n os 1 a 4, apresentadas pela Comissão
de Administração Pública, e as Emendas n os 5 a 8, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte inciso 1, renumerando-se os

demais:
"Art. 40 -	.................................................

- A observância dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade e eficiência.".

EMENDA N°6
Dê-se ao § 1° do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - ......................................................
§ 1° - Os créditos orçamentários assegurados às Organizações da
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Sociedade Civil de Interesse Público deverão ser liberados de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no termo de
parceria.".

EMENDA N°7
Inclua-se no art. 80 o seguinte § 40:
"Art. 80 - ......................................................
§ 4° - É vedada a cessão de servidores públicos às Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público.".
EMENDA N°8

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Caso a organização adquira bem imóvel com recursos

provenientes da celebração do termo de parceria, este será gravado
com a cláusula de inalienabilidade.".

Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende, relator - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.896/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise visa
a dar nova redação ao art. 4° da Lei n° 13.637, de 27/7/2000.

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

Por meio da Mensagem n° 280/2002, o Governador do Estado
encaminhou também a esta Casa o Projeto de Lei n°1.971/2002, com
objetivo semelhante ao da proposição em epígrafe, ou seja, alterar a
mesma lei.

Desse modo, Decisão da Presidência de 2/4/2002, determinou a
anexação do Projeto de Lei n° 1.971/2002 ao Projeto de Lei n°
1.896/2001.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
A proposição tem por finalidade alterar a Lei n° 13.637, de

27/7/2000, acrescendo aos incisos 1, II, e III do art. 4 0 a alínea "g", com
o objetivo de incluir na composição do Conselho Estadual do
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Trabalho, Emprego e Geração de Renda a Central Geral dos
Trabalhadores - Brasil - CGTB - o Serviço de Apoio às Pequenas
Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG - e a Secretaria de Estado
da Casa Civil.

Conforme justificação do Presidente do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda, a alteração se tornou
necessária devido à Portaria n° 540, do Ministério do Trabalho e
Emprego, a qual determinou a exclusão de seus representantes dos
Conselhos Estaduais.

Salientamos, por oportuno, que a participação do SEBRAE-MG
naquele Conselho é de grande importância, uma vez que as pequenas
empresas e as microempresas são as maiores geradoras de emprego
na economia atual.

Em nosso entendimento, ao se ampliar a participação da sociedade
civil no Conselho em questão, dá-se maior representatividade àquele
órgão colegiado.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a crescente
participação de entidades de classe em conselhos dessa natureza. A
participação dessas entidades de classe, que hoje são extremamente
afetadas pelo desemprego e, conseqüentemente, estão sempre em
busca de novas oportunidades de promoção do trabalho e da renda
de seus filiados, poderá contribuir para a formulação de políticas para
o setor.

A fim de preservar o conteúdo do Projeto de Lei n° 1.971/2002,
anexado à proposição em análise, propomos a Emenda n° 1, na
conclusão deste parecer.

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

1.896/2001, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. - A alínea "a" do inciso III do art. 40 da Lei n° 13.687, de 27 de

julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - ........................................................
III - .................................................................
a) Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração;"".
Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Edson Rezende -

Eduardo Brandão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.025/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
exame dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de unidades de
terapia intensiva - UTI - nos hospitais dos municípios de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 161312002, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende obrigar os municípios com

população superior a 50 mil habitantes a manter unidades de terapia
intensiva - UTIs -, com número de leitos suficiente para o atendimento
à população.

Ao tratar de medida que visa à criação e implantação de leitos em
UTI5, em todo o território do Estado, o projeto busca o alcance da
eficiência do setor público no que concerne à oferta de serviços e
ações que assegurem a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde do cidadão. Isso lhe garantiria acolhimento pelo sistema legal
constitucional vigente, tendo em vista o disposto no art. 196 da
Constituição da República.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
a teor do disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o
qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da
saúde, sendo comum entre as três esferas de governo a competência
material sobre assuntos de saúde. No que concerne à iniciativa para
deflagrar o processo legislativo, nada há 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
conflitam com comandos constitucionais e legais vigentes.
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A assistência à saúde, com o advento da Constituição da

República de 1988, sofreu grandes mudanças do ponto de vista
jurídico. A saúde passou a ser reconhecida como uma questão de
relevância pública e como um direito dotado de uma abrangência que
ultrapassa o aspecto médico-assistencial.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de
1988 foram consubstanciadas na Lei n° 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os princípios e
regulamenta as disposições gerais para o sistema de saúde proposto
no "caput" do art. 198 da Carta Magna, o Sistema único de Saúde -
SUS -, destinado a estabelecer condições que assegurem o acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O SUS é definido como um sistema único, que segue os mesmos
princípios em todo o território nacional, sob a responsabilidade, em
cada esfera, dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Nesse
sistema, a predominância do interesse de uma pessoa de direito
público não deverá excluir a obrigação de uma outra. Cabe à União a
competência legislativa e material quando se trata de assuntos de
predominante interesse nacional ou geral, ficando com os Estados
membros e o Distrito Federal os assuntos de interesse regional e com
os municípios os de interesse local.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pelo
qual a saúde é concebida como direito de todo e qualquer cidadão e
como um dever do Estado; a eqüidade, segundo o qual as diferenças
individuais não podem ser impedimentos para o consumo de bens e
serviços de saúde; a integralidade, de acordo com a qual as ações de
saúde não devem ser com partimentalizadas, mas compostas por
atividades integradas.

Os serviços de saúde devem ser dispostos em uma área geográfica
delimitada, com unidades hierarquizadas e organizadas em níveis
crescentes de complexidade. Assim, os problemas que não puderem
ser resolvidos nas unidades de nível mais elementar devem ser
encaminhados aos serviços de maior complexidade do sistema. Essa
forma de organização, por nível de complexidade crescente, permite
uma atenção maior aos problemas de saúde de cada região.
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Com o intuito de normatizar o SUS e regular as relações entre

seus gestores, o Ministério da Saúde edita, periodicamente, as
Normas Operacionais Básicas - NOBs, ou Normas Operacionais de
Assistência à Saúde - NOAS, que são instrumentos jurídicos editados
após o processo de discussão com os demais gestores e outros
segmentos da sociedade.

A NOB n° 1/96 tem como um de seus objetivos a promoção e a
consolidação do exercício, por parte do municipio, da função de gestor
das políticas de atenção à saúde de seus habitantes com a
redefinição das responsabilidades dos Estados e da União. Para
tanto, determinou o fortalecimento da gestão do SUS, compartilhada
entre as três esferas, por meio das Comissões Intergestores
Tripartites e Bipartites, como espaços permanentes de negociação e
pactuação entre os gestores. De acordo com o grau de capacidade no
gerenciamento do sistema, a referida norma estabeleceu dois tipos de
gestão municipal, para os quais os municípios devem habilitar-se,
fixando diferentes responsabilidades, prerrogativas e requisitos para
habilitação: a Gestão Plena da Atenção Básica - o município assume
as responsabilidades e recebe recursos "fundo a fundo" para a
atenção básica à saúde - e a Gestão Plena do Sistema Municipal - o
município responsabiliza-se pela totalidade dos serviços de saúde, o
que pressupõe alta capacidade técnica e administrativa. Os
municípios que não aderirem ao processo de habilitação permanecem
na condição de prestadores de serviço para o sistema, cabendo ao
Estado a gestão do SUS em seu território.

Os sistemas municipais de saúde apresentam graus diferenciados
de complexidade e complementaridade. Quando os serviços de saúde
demandados pela população de um município são oferecidos por
outro município, as negociações e pactuações decorrentes dessa
prestação devem ser feitas pelos gestores municipais.

As instâncias básicas para a viabilização desses propósitos
integradores, no âmbito do Estado, são os fóruns de negociação
compostos pelos gestores municipal e estadual - a Comissão
Intergestores Bipartite - CIB, composta paritariamente por
representantes da Secretaria Estadual de Saúde - SES - e do
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS.

O processo de planejamento e orçamento do SUS deve ser
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ascendente, do nível municipal ao federal, resultando na
Programação Pactuada e Integrada - PPI. Os municípios elaboram
suas próprias programações, que são negociadas entre os gestores
na CIB e compatibilizadas com o teto financeiro disponível no âmbito
do Estado. A essas programações acrescem-se as ações de saúde
sob responsabilidade direta do Estado.

A PPI resulta na definição das responsabilidades de cada município
na assistência à saúde de cada município e na respectiva distribuição
dos recursos financeiros para a sua viabilização, traduzindo as
responsabilidades, os objetivos, as metas, as referências
intermunicipais, os recursos e tetos orçamentários e financeiros em
todos os níveis de gestão. Expressa a garantia de acesso universal
aos serviços de saúde, diretamente ou por transferência a outro
município, sempre por intermédio da relação gestor-gestor.

A Constituição Federal definiu, em seu art. 198, parágrafo único, que
o SUS será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, além de outras fontes.

Nas esferas estadual e municipal, além dos recursos próprios de
cada Tesouro, o financiamento do SUS conta com recursos
transferidos pela União, depositados nos fundos de saúde de cada
esfera de governo, em conta específica, movimentados sob a
fiscalização dos respectivos conselhos de saúde e previstos no
orçamento e identificados nos fundos de saúde municipal e estadual.
A PPI inclui, em cada município, os valores das transferências
federais e estaduais, principalmente dos recursos destinados ao
financiamento do Piso Assistencial Básico - PAB -, para o custeio dos
procedimentos da atenção básica de responsabilidade tipicamente
municipal, sendo estes as consultas médicas nas clínicas básicas, o
atendimento odontológico e a atenção básica ambulatorial.

A Lei n° 8.080, de 1990, no art. 17, define a competência dos
Estados na gestão do SUS em seus territórios, enumerando as
atribuições de formulação e execução de políticas públicas de saúde e
de coordenação, acompanhamento, controle e apoio de ações
municipais. O art. 15 da lei define as atribuições comuns a serem
exercidas pela União, pelos Estados e pelos municípios. Os serviços
cuja execução está prevista exclusivamente no âmbito estadual se
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restringem, entre outros, à gestão de sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional (inciso IX).

A NOAS n° 1/2001 regula a regionalização da atenção à saúde,
reservando aos Estados a coordenação desse processo em seus
limites, por meio do Plano Diretor de Regionalização - PDR. O
processo de regionalização resulta do entendimento de que a rede
resolutiva de serviços de que se necessita, na maioria das vezes, não
está contida em um único território municipal.

Entre as obrigações do gestor estadual foram introduzidos pelas
NOAS 2001 e 2002: a elaboração do Plano Diretor de Regionalização,
o planejamento, a coordenação e o controle de ações de saúde a
serem geridas e executadas no âmbito municipal; a coordenação do
sistema de referências intermunicipais, organizando o acesso da
população; o estabelecimento de normas para a operação da câmara
de compensação para internações, procedimentos especializados e
de alto custo ou alta complexidade, viabilizando com os municípios-
pólo os Termos de Compromisso para a Garantia de Acesso; a
normalização complementar de mecanismos e instrumentos de
administração da oferta e do controle da prestação de serviços
hospitalares de alto custo e a cooperação técnica e financeira com o
conjunto de municípios, objetivando a consolidação do processo de
descentralização e a organização da rede regionalizada e
hierarquizada de serviços.

O exercício desse papel pelo gestor estadual requer a sua atuação
estratégica para financiamento das ações, o desenvolvimento de
sistemas de dados informatizados e a ratificação das programações
inseridas no Plano Estadual de Saúde, entre outras condições.

E sob o prisma desse contexto normativo que a proposição em
epígrafe deve ser analisada. Ao definir o critério populacional para a
indicação dos municípios aptos a instalarem as suas próprias UTIs, o
projeto deixou de estabelecer outros requisitos mínimos a serem
atendidos, tanto normativos quanto técnicos. Por se tratar de
procedimento hospitalar de alta complexidade e alto custo, que exige
uma infra-estrutura mínima para instalação, no que concerne tanto a
exames quanto à capacitação de profissionais e investimentos
financeiros significativos, é mister que a norma estadual indique
critérios a serem preenchidos para a definição dos municípios aptos a
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promoverem sua instalação. Ainda, para atendimento das regras
contidas nas NOAS 2001 e 2002, é ideal que se associe a instalação
das UTIs à definição dos municípios-pólo microrregionais, que
deverão ser dotados de habilitação específica e maior capacidade
técnica e resolutiva de serviços de saúde.

Ao gestor estadual, ao qual compete a coordenação e o
planejamento do sistema, deverá ser atribuída, ainda, a
corresponsabilidade no financiamento dos projetos, por meio do Plano
Diretor de Investimentos - PDI -, que acompanhará o Plano Diretor de
Regionalização - PDR -, conforme já definem as normas federais
mencionadas.

Para adequar a proposição às normas constitucionais vigentes e à
legislação infraconstitucional federal que rege a matéria e sanar as
impropriedades do projeto, já apontadas, apresentamos o Substitutivo
n° 1. Os critérios para definição dos municípios-pólo microrregionais,
indicados para essa adequação, deverão ser aprimorados pela
Comissão de Saúde, que detém conhecimentos mais específicos
sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.025/2002 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece critérios para a definição dos Municípios-Pólo

Microrregionais de Saúde no Plano Diretor de Regionalização e para a
aplicação de recursos estaduais no Plano Diretor de Investimentos e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - O Plano Diretor de Regionalização PDR - a que se refere a

Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS/ SUS 001/2002,
além dos requisitos estabelecidos na legislação federal que rege a
matéria, conterá:

- a descrição da divisão do território estadual em regiões e
microrregiões de saúde e módulos assistenciais, com a definição dos
municípios-sede e dos municípios-pólo;

II - a indicação das áreas de abrangência dos municípios-sede, dos
municípios-pólo e dos serviços de referência na Atenção de Alta
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Complexidade;

III - a definição das prioridades de intervenção em cada região e
microrregião;

IV - o Plano Diretor de Investimentos - PDI -, para atender as
prioridades identificadas, que conterá um levantamento da
necessidade de investimentos para garantir a implementação do PDR.

Art. 2° - Para a definição dos municípios-pólo microrregionais, no
Plano Diretor de Regionalização, serão observados os seguintes
requisitos:

- estar o município habilitado na condição de Gestão Plena do
Sistema Municipal ou de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada,
em condições de prestar, no mínimo, os seguintes serviços:

a) internação em hospital geral ou especializado;
b) apoio diagnóstico de patologia clínica, por imagem, traçados

gráficos e métodos óticos.
II - contar o município com infra-estrutura mínima e oferta de

serviços de hospedagem, alimentação e transporte local;
III - estar o município em localização geográfica estratégica na

região;
IV - contar o município com serviços de transporte coletivo

intermunicipal, de modo a facilitar o acesso dos habitantes dos
municípios integrantes da microrregião aos serviços de saúde
oferecidos.

Art 3° - O PDI definirá a destinação de recursos para a instalação de
Unidade Hospitalar de Tratamento Intensivo - UTI - nos municípios-
pólo que não a possuírem e para o aumento do número de leitos e da
capacidade de internação nas unidades já existentes.

Art. 4°- O PDI preverá, necessariamente, a aplicação de recursos
próprios do Estado, além dos recursos transferidos do Fundo Nacional
de Saúde - FNS.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.367/2001
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.367/2001, de autoria do Deputado Marcelo
Gonçalves, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Capim Branco, com sede nesse
município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.367/2001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Capim Branco, 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 Capim Branco, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.729/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.729/2001, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que altera a redação do art. 80 da Lei n° 13.439, de 30 de dezembro
de 1999, e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno na forma
do Substitutivo n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.729/2001
Dispõe sobre a negociação de créditos de que trata a Lei n° 13.439,

de 30 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1°- Sem prejuízo do disposto no art. 8 0 da Lei n° 13.439, de

30 de dezembro de 1999, os créditos de que trata aquela lei, depois
de devidamente atualizados, poderão ser recebidos da seguinte
forma:

- valores de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), com desconto de:
a) 80% (oitenta por cento), para pagamento à vista;
b) 60% (sessenta por cento), para pagamento em seis parcelas;
c) 40% (quarenta por cento), para pagamento em doze parcelas;
d) 30% (trinta por cento), para pagamento em vinte e quatro

parcelas;
e) 25% (vinte e cinco por cento), para pagamento em trinta e seis

parcelas;
II - valores acima de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo), com

desconto de:
a) 50% (cinqüenta por cento), para pagamento à vista;
b) 40% (quarenta por cento), para pagamento em seis parcelas;
c) 35% (trinta e cinco por cento), para pagamento em doze parcelas;
d) 30% (trinta por cento), para pagamento em vinte e quatro

parcelas;
e) 25% (vinte e cinco por cento), para pagamento em trinta e seis

parcelas.
§ 1° - Mediante opção do devedor, os créditos renegociados que, na

data de publicação desta lei, possuam parcelas vincendas poderão
ser beneficiados pelas condições previstas nos incisos 1 e II deste
artigo, desde que a nova operação não implique devolução pelo
Estado de qualquer quantia já recebida.

§ 20 - Ficam mantidas as demais condições previstas na Lei n°
13.439, de 30 de dezembro de 1999.

§ 3° - Os honorários advocatícios serão recolhidos em número de
parcelas não inferior ao concedido para quitação dos créditos
ajuizados, respeitados os limites e as condições estabelecidos por
esta lei.

Art. 20 - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado,
oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo
Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC -,
assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
em 31 de maio de 1995, poderão incluir as receitas provenientes dos
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tributos de que trata o art. 155, além das receitas a que se
referem os arts. 157 e 159, inciso 1, alínea "a', e inciso II, todos da
Constituição da República.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplicar-se-á no momento
do repasse do crédito da CEMIG à União Federal ou ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES previsto
no contrato a que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 30 - Fica o Estado autorizado a formalizar distrato da cessão de
ativos a que se refere o Instrumento Contratual de Aquisição de Ativos
e Outras Avenças celebrado em 16 de junho de 1998, entre a Caixa
Econômica Federal, o Estado de Minas Gerais e a Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais, em liquidação extrajudicial, e transferido
para a Empresa Gestora de Ativos - EMGEA -, criada pela Medida
Provisória n°2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

§ 1° - Formalizado o distrato, o total dos recursos recebidos pelo
Estado em virtude do Instrumento Contratual de Aquisição de Ativos e
Outras Avenças a que se refere o "caput" deste artigo, deduzido dos
valores das prestações habitacionais já repassadas, será restituído à
EMGEA em parcelas mensais e consecutivas, no prazo de até quinze
anos.

§ 2° - Para garantir o pagamento das parcelas mencionadas no § 1°,
o Estado poderá oferecer os recursos de que trata o art. 159, inciso 1,
alínea "a", e inciso II, da Constituição da República.

Art. 4 0 - Fica assegurado aos devedores de empréstimos contraídos
com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
remanescentes das operações do Banco do Estado de Minas Gerais
S. A. - BEMGE, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais -
CREDIREAL - e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa - o direito de compensar, total ou parcialmente, as dívidas
por meio de precatórios de sua titularidade contra órgãos da
administração direta e entidades da administração indireta do Estado.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.815/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.815/2001, de autoria do Deputado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Obra Unida à Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte Nova, 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°1.815/2001
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida à Sociedade de

São Vicente de Paulo de Ponte Nova, com sede no Município de
Ponte Nova.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo de Ponte Nova, com sede no
Município de Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.88712001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.887/2001, de autoria do Deputado Amilcar
Martins, que declara de utilidade pública a Associação das Amigas da
Santa Casa - AAMISC -, com sede no Município de Campo Belo, 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° 1.887/2001
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Declara de utilidade pública a Associação das Amigas da Santa

Casa - AAMISC -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Amigas da Santa Casa - AAMISC -, com sede no Município de
Campo Belo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Ailton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.894/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.894/2001, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação das Obras
Pavonianas, com sede no Município de Belo Horizonte, 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.

Esta Comissão, ao examinar o projeto, observou, com base nos
documentos do processo, que o nome da entidade constante no art.
1° não corresponde ao da que se pretende declarar de utilidade
pública, qual seja, a Associação das Obras Pavonianas de
Assistência. A própria Comissão de Constituição e Justiça, autora da
emenda que resultou na denominação incorreta, tomando
conhecimento da questão, encaminhou a esta Comissão proposta de
alteração no texto, para torná-lo compatível com a intenção do
legislador.

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

PROJETO DE LEI N° 1.894/2001
Declara de utilidade pública a Associação das Obras Pavonianas de

Assistência - AOPA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Obras
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Pavonianas de Assistência - AOPA -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Ailton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.928/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.928/2001, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Pratinha e Bebedouro, com sede no Município de
Gurinhatã, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.92812001
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Pratinha e Bebedouro, com sede no Município de Gurinhatã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Pratinha e Bebedouro, com sede no Município de
Gurinhatã.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.942/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.942/2002, de autoria do Deputado Agostinho

Silveira, que declara de utilidade pública a Associação Social pela
Vida - AASV -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°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° 1.942/2002
Declara de utilidade pública a Associação Ação Social pela Vida -

AASV -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ação

Social pela Vida - AASV -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.943/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.943/2002, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de
Assistência Sociocultural - COMASC - , com sede no Município de
Onça de Pitangui, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.94312002
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Assistência

Sociocultural - COMASC -, com sede no Município de Onça de
Pitangui.

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

de Assistência Sociocultural - COMASC -, com sede no Município de
Onça de Pitangui.

Art. 20 - 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, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.94612002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.946/2002, de autoria do Deputado Ermano

Batista, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos
Comissários de Menores e de Assistência aos Menores Carentes da
Comarca de Mantena - ASBECOM -, com sede no Município de
Mantena, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.946/2002
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos

Comissários de Menores e de Assistência aos Menores Carentes da
Comarca de Mantena - ASBECOM -, com sede no Município de
Mantena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente dos Comissários de Menores e de Assistência aos
Menores Carentes da Comarca de Mantena - ASBECOM -, com sede
no Município de Mantena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Arf, 3°— Revogam-se as diposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.954/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.954/2002, de autoria dó Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Missão Aprisco, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1° 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°1.954/2002
Declara de utilidade pública a Missão Aprisco, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Missão Aprisco, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.960/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.960/2002, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública o Asilo Divino Espírito Santo, com
sede no Município de Coqueiral, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.960/2002
Declara de utilidade pública o Asilo Divino Espírito Santo, com sede

no Município de Coqueiral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Divino Espírito

Santo, com sede no Município de Coqueiral.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.961/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.961/2002, de autoria do Deputado Diizon Meio,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, com sede no Município de Monsenhor Paulo,
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° 1.961/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Monsenhor Paulo, 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 Monsenhor Paulo, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.963/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.963/2002, de autoria do Deputado Ivo José,

que declara de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade, 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° 1.963/2002
Declara de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade, com
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sede no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica declarado de utilidade pública o Movimento da Terceira

Idade, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.975/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.975/2002, de autoria do Deputado Alberto

Bejani, que declara de utilidade pública a Instituição Lar de Idosos
Santa Clara, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.975/2002
Declara de utilidade pública a Instituição Lar de Idosos Santa Clara,

com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Lar de

Idosos Santa Clara, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.989/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.989/2002, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Madre de Deus de Minas,
com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.989/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Madre de Deus de Minas, 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 Madre de Deus de Minas, com
sede nesse município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.991/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.991/2002, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Satélite - ASCOTELITE -, com sede no Município de Juatuba,
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°1.991/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Cidade Satélite - ASCOTELITE -, com sede no Município de Juatuba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Cidade Satélite - ASCOTELITE -, com sede no
Município de Juatuba.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.993/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.993/2002, de autoria do Deputado João Batista

de Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação dos
Horticultores de Rio Manso - AHRIMAN -, com sede no Município de
Rio Manso, 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° 1.99312002
Declara de utilidade pública a Associação dos Horticultores do

Município de Rio Manso - AHRIMAN -, com sede no Município de Rio
Manso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Horticultores do Município de Rio Manso - AHRIMAN -, com sede no
Município de Rio Manso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.995/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.995/2002, de autoria do Deputado Bené

Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Cataguases, com sede no Município
de Cataguases, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.995/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

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

Aposentados e Pensionistas de Cataguases, com sede no Município
de Cataguases.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.996/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.99612002, de autoria do Deputado José Milton,

que declára de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Mariana, 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° 1.996/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Mariana da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Mariana.

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

Mariana da Sociedade de São Vicente de Paulo, 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, 15 de maio de 2002.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton

Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.015/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.015/2002, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais - SOS -, com sede no Município de Brasília de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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°2.015/2002
Declara de utilidade pública a entidade Serviço de Obras Sociais -

SOS -, com sede no Município de Brasília de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Serviço de

Obras Sociais - SOS -, com sede no Município de Brasília de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.016/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.016/2002, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Brasília de Minas, 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°2.016/2002
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Brasília de Minas, 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 Brasília de Minas, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.023/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.023/2002, de autoria do Deputado Márcio

Kangussu, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Joaíma, 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° 2.023/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Joaíma, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.036/2002
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2036/2002, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro São Judas, com sede no Município de Divinópolis, 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° 2.036/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São Judas Tadeu, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro São Judas Tadeu, 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, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.040/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.040/2002, de autoria do Deputado Rêmolo
Aloise, que declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora dos
Milagres, com sede no Município de Monte Santo de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 2.04012002
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora dos Milagres,

com sede no Município de Monte Santo de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Nossa Senhora

dos Milagres, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
Ari. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.041/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.04112002, de autoria do Deputado Cristiano
Canêdo, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Planalto, com sede no Município de Muriaé, 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°2.041/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Planalto, com sede no Município de Muriaé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam—se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.044/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.04412002, de autoria do Deputado Edson
Rezende, que declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora
da Saúde - Pequeno Mundo, com sede no Município de São
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Lourenço, 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° 2.044/2002
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora da Saúde -

Pequeno Mundo, com sede no Município de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Nossa Senhora

da Saúde - Pequeno Mundo, com sede no Município de São
Lourenço.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.046/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.046/2002, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Parque Residencial Dona Francisca, com sede no Município
de Juatuba, 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° 2.046/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Parque Residencial Dona Francisca - ACOPREDOFRAN -, com sede
no Município de Juatuba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Parque Residencial Dona Francisca -
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ACOPREDOFRAN -, com sede no Município de Juatuba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.047/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.047/2002, de autoria da Deputada Maria José
Haueisen, que declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente
André Castro - SOBAC -, com sede no Município de Nanuque, 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° 2.047/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente André Castro -

SOBAC -, com sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente

André Castro - SOBAC -, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.051/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.051/2002, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação dos
Oliveirenses sem Teto - AOST -, com sede no Município de Senhora
de Oliveira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 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°2.051/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Oliveirenses sem Teto

- AOST -, com sede no Município de Senhora de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Oliveirenses sem Teto - AOST -, com sede no Município de Senhora
de Oliveira.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.052/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.052/2002, de autoria do Deputado Eduardo
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos do
Bairro Lavapés, com sede no Município de Nova Resende, 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° 2.052/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro

Lavapés, com sede no Município de Nova Resende.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

do Bairro Lavapés, com sede no Município de Nova Resende.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.

rÃ



Ailton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz
Menezes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.054/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.054/2002, de autoria do Deputado José

Henrique, que declara de utilidade pública o Instituto de Cidadania dos
Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 2.05412002
Declara de utilidade pública o Instituto de Cidadania dos

Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Cidadania

dos Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.075/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.075/2002, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Parque da Banheira, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.075/2002

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Parque da Banheira, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Parque da Banheira, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

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, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.076/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.076/2002, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Santa
Cruz-Cantinho da Sagrada Face de Jesus, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba, 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° 2.076/2002
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Santa Cruz-

Cantinho da Sagrada Face de Jesus, 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 Centro Comunitário

Santa Cruz-Cantinho da Sagrada Face de Jesus, 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, 22 de maio de 2002.

ri-Li
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Aflton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz
Menezes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
2.077/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.077/2002, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa
Senhora do Carmo da Sociedade São Vicente de Paula, 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°do art. 266 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° 2.077/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paula de Carmo do
Paranaíba - CPSSVP -, com sede no Município de Carmo do
Paranaiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular

Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paula de
Carmo do Paranaiba - CPSSVP -, com sede no Município de Carmo
do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.086/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.086/2002, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa
Senhora das Vitórias, com sede no Município de Ituiutaba, foi
aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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°2.086/2002
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora das

Vitórias, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Nossa

Senhora das Vitórias, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz

Menezes.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.044/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano
Batista, respectivamente líderes da Bancada do PSDB e da Minoria, a
proposição em tela tem por escopo seja encaminhado ofício, em nome
deste parlamento, ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MO -, solicitando-lhes
informações "sobre as obras divulgadas pela atual administração
estadual em sua campanha publicitária".

Publicado no "Diário do Legislativo", de 22/12/2001, foi a seguir o
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Da leitura do texto explicativo anexado à proposição, denota-se que

sua apresentação se deve à suspeita dos autores de que o anúncio
publicitário das obras executadas durante o mandato do atual
Governador não condiz com a realidade no tocante à magnitude a
elas atribuída. Esclarecem que, segundo a propaganda oficial, "são
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nada menos que 14 aeroportos em construção ou em reforma;
1.700km de novas estradas e 2.300 obras diversas", terminando por
ponderar que é mister o Poder Executivo fazer exposição detalhada
ao povo mineiro sobre quais são essas obras e a quem beneficiam,
sob pena de tornar a propaganda desacreditada perante a opinião
pública.

Neste ponto, devemos trazer à baila os § 3 0 e 40 do art. 54 da
Constituição do Estado, visto que asseguram à Assembléia Legislativa
o poder de encaminhar pedido de informação, mediante sua Mesa, ao
Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração
indireta e a outras autoridades estaduais. Daí se infere não caber a
este parlamento dirigir ao Chefe do Poder Executivo Estadual pedido
oficial de informação, mas somente aos seus auxiliares e demais
subordinados indiretos, todos no exercício de funções públicas

Ora, tem-se por evidente que tal faculdade constitucional decorre de
prerrogativas, enunciadas no art. 73 da Carta mineira, de que goza o
Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
como também de permitir ao parlamentar o acesso a informações
concretas e imprescindíveis para que possa acompanhar a execução
de políticas públicas.

Visto que o requerimento trata inequivocamente de assunto sujeito
ao controle político por parte deste parlamento, havemos por bem
acatá-lo. Apresentamos, entretanto, substitutivo mediante o qual se
estabelecerá como única autoridade a ser dirigida a argüição o
Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, cuja Pasta
é a responsável pela elaboração de campanha publicitária do Governo
Estadual, fazendo o devido esclarecimento com respeito ao objeto da
indagação.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.04412001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir formalizado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao corpo do requerimento a seguinte redação:
"Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental,

requerem a V. Exa. seja enviado ofício ao Secretário de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social, solicitando-lhe prestar informações
detalhadas sobre as obras realizadas pelo atual Governo do Estado,
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constantes da campanha publicitária oficial.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.045/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Publicado em 22/12/2001, o requerimento em epígrafe, de autoria do
Deputado Antônio Carlos Andrada, solicita informações à Secretária
de Estado de Justiça e Direitos Humanos relativas à aplicação de
recursos oriundos de convênios firmados com o Governo Federal, a
serem aplicados no sistema penitenciário do Estado.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de solicitar informações relativas à

execução de ações previstas nos seguintes convênios celebrados
com a União:

a) convênios celebrados em dezembro de 2000, no valor de
R$6.000.000,00, destinados a investimentos em penitenciárias do Sul
de Minas, de Uberlândia e do Centro de Minas, com vigência até
fevereiro de 2002, para esta última, e até julho de 2002, para as
demais;

b) convênio celebrado em setembro de 2001, no valor de
aproximadamente R$860.000,00, destinado a investimentos no
Manicômio Judiciário de Barbacena, com vigência até outubro de
2002;

c) convênio celebrado em agosto de 2001, no valor de
aproximadamente R$150.000,00, destinado a investimentos na
Penitenciária de Contagem.

Segundo a justificação, os valores dos referidos convênios já teriam
sido disponibilizados, mas as respectivas obras ainda não foram
iniciadas.

Considerando que os convênios celebrados pela União se
encontram na página eletrônica da Secretaria Federal de Controle
Interno (www.sfc.fazenda.gov.br), pudemos colher as seguintes
informações:

* - O Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
25.5.2002.

rÀ
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Como se vê, o Governo Federal já liberou a totalidade dos

valores de cada um dos convênios, o que nos leva a crer que a
medida proposta se revela necessária, pois o Governo do Estado terá
oportunidade de esclarecer os fatos atinentes à execução dos
referidos convênios, que asseguram recursos para investimento na
área da segurança pública, para a qual estão voltadas todas as
atenções da sociedade.

Por fim, não podemos nos furtar de lembrar uma reportagem
veiculada no jornal "O Tempo" de 30/3/2002, cujo título e'"Municípios
rejeitam verba para cadeias". Segundo a matéria, o dinheiro que a
Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos enviou se
encontra parado, pois os municípios que sediariam novas
penitenciárias (Pará de Minas e Cambuí) vêm envidando esforços
para que isso não ocorra.

Lembre-se que o pedido de informações encontra guarida no § 3° do
art. 54 da Constituição do Estado, portanto o seu não-atendimento
pela autoridade a que é destinado importa infração administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

3.045/2001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.239/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão Especial da Prostituição Infantil, por meio da proposição
em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie
oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, solicitando-lhe informações sobre o andamento do processo
instaurado pelo Ministério Público, em que figura como denunciado o
Sr. Joel da Cruz Santos, Prefeito Municipal de Taiobeiras.

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

Fundamentação
De conformidade com o inciso IX do ad. 100 do Diploma

Regimental, cabe às comissões, em razão da matéria de sua
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competência ou da matéria compreendida em sua denominação,
ou mesmo da finalidade da sua constituição, encaminhar, por
intermédio da Mesa Diretora da Assembléia, pedido de informação a
autoridades estaduais.

Com o requerimento em questão, objetiva a Comissão Especial
analisar o andamento do processo que corre perante o Tribunal de
Justiça e que foi deflagrado por membro do Ministério Público.

A Constituição estabelece textualmente a tripartição e a
independência entre os Poderes, não significando, entretanto, que
tenha sido estabelecido um sistema radical de não-interferência entre
as diferentes funções do Estado.

Citando José Afonso da Silva, "nem a divisão de função entre os
órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há
interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de pesos
e contrapesos à busca do equilíbrio necessário à realização do bem
da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de
um em detrimento do outro." (José Afonso da Silva, Curso de Direito
Constitucional Positivo, p. 114.)

O incremento desse sistema de freio e contrapesos se deu a partir
do avanço da democracia e o desenvolvimento do estado de direito
moderno, levando à melhoria das relações entre os entes públicos,
entre o Estado e o cidadão.

O pedido de informações dirigido a autoridades estaduais é um dos
instrumentos desse sistema de controle, e a recusa ou não-
atendimento sujeita-as a responsabilização.

Entretanto, existe um limite para o controle externo a ser exercido
por esta Casa. Com relação ao que foi solicitado do Judiciário, temos
a convicção de que o pedido exorbita do controle deste Poder e fere
frontalmente a Constituição.

Tal controle alcança os órgãos do Executivo e as entidades da
administração indireta, limitando-se, por outro lado, à prática das
funções administrativas do Judiciário, não alcançando sua jurisdição.
Mas isso é o que parece ambicionar o requerimento em análise.

Um controle externo do Judiciário nos moldes do pretendido pelo
requerimento em apreciação revelar-se-ia como controle político
incompatível com a independência e a imparcialidade dos juízos no
exercício da prestação jurisdicional.

rÀ
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Acreditamos que existam deficiências no Poder Judiciário,

entretanto, temos a convicção de que devem ser rompidas pelos
meios adequados e eficazes atinentes a ele próprio, e não pela
interferência do Poder Legislativo, que, se assim proceder, está
rompendo o pacto de independência dos Poderes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.23912002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.26712002

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Ermano Batista
solicita o encaminhamento, em nome desta Casa, de ofício ao
Governador do Estado, bem como aos Secretários de Estado de
Transporte e Obras Públicas e da Segurança Pública, a fim de
requerer-lhes a prestação de "informações sobre o motivo da
paralisação da cadeia pública de Viçosa".

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", edição de
19/4/2002, e a seguir encaminhado a este órgão colegiado para que,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, sobre ele se
emita parecer.

Fundamentação
A Constituição mineira, consoante os § 20 e 30 do art. 54, assegura

a este parlamento o direito de encaminhar pedido escrito de
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta e às demais autoridades estaduais, não
fazendo referência à figura do Governador do Estado. Isso significa
que a este não se pode endereçar tal tipo de proposição.

Por outro lado, entendemos que a iniciativa da proposição,
desconsiderando-se o indevido encaminhamento ao Chefe do Poder
Executivo, encontra amparo na Constituição mineira, basta ver o art.
73, por estabelecer que os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se
sujeitarão ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, e

rs
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também que é direito da sociedade manter-se correta e
oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão,
agente político, servidor público ou empregado público e de que
tenham resultado ou possam resultar (...) "prestação de serviço
público insuficiente, tardia ou inexistente".

Embora reconheçamos, por um lado, a pertinência da proposição
quanto ao mérito, já que ela tem por escopo permitir ao parlamentar o
acompanhamento da execução de política de segurança pública, por
outro, entendemos necessário seja dado ao requerimento, sob o
aspecto formal, outro conteúdo, mediante apresentação de
substitutivo, no qual, além de se fazer suprimirem as figuras do
Governador - pelo motivo já exposto - e do Secretário de Estado de
Segurança Pública - por entendermos que a matéria não está
diretamente afeta a ele -, também para esclarecer que a paralisação
se refere, não à cadeia em si, mas às obras a ela correlatas, iniciadas
há três anos, de acordo com as palavras do autor da proposição.

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

3.267/2002 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir formalizado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao requerimento a seguinte redação:
"O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 233, inciso XII,

do Regimento Interno, requer a V. Exa. seja endereçado ao Secretário
de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações
sobre o motivo da paralisação das obras da cadeia pública do
Município de Viçosa, iniciadas há três anos.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.274/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela
solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Delegado de Polícia Civil da Comarca de Pedro Leopoldo,
pedindo informações sobre a fase em que se encontra o inquérito
policial que apura o crime de homicídio ocorrido nessa cidade, que
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tem como vítima Newton Lúcio Salvador e o réu confesso Jonata
Pereira.

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

Fundamentação
De acordo com os arts. 4° e 12 do Código de Processo Penal, o

inquérito policial é de competência da Polícia Judiciária, no território
de sua respectiva circunscrição e tem por finalidade apurar fato que
constitui crime e apontar a sua autoria, fornecendo elementos
necessários à propositura da ação penal pelo membro do Ministério
Público.

E de fundamental importância esclarecer que a autoridade policial
deve assegurar, no transcorrer do inquérito, pelo interesse da própria
sociedade, o sigilo necessário à elucidação do possível crime; não se
aplica ao caso, portanto, o chamado princípio da publicidade nem o do
contraditório.

Se houve crime de homicídio, o Delegado da Comarca
necessariamente tem de instaurar o inquérito para elucidar os fatos e
indicar um culpado, sendo, o procedimento, então, preliminar e
preparatório da ação penal. E uma garantia contra juízos apressados
e errôneos e deverá terminar no prazo de dez dias, se o indiciado
estiver preso ou no prazo de 30 dias, se estiver solto.

A autoridade judiciária fará, então, minucioso relatório do que tiver
sido apurado e enviará os autos ao Juiz competente.

No caso em comento, temos a convicção de que a informação
solicitada exorbita da prerrogativa conferida a este Poder que é o de
fiscalizar e controlar os atos do Executivo. O procedimento a que
alude a Comissão já está suficientemente regulamentado pela norma
processual penal, que vincula e condiciona as ações das autoridades
envolvidas, não necessitando da interferência deste Poder para
controlá-lo.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.274/2002.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.275/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em
exame requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado
ofício ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, para que
preste informações a esta Casa sobre a concessão, por parte desse
órgão, de bolsas de estudo junto a estabelecimentos particulares de
ensino.

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

Fundamentação
A Loteria do Estado de Minas Gerais, entidade a que é dirigida a

solicitação, é uma autarquia com autonomia administrativa e
financeira. A ela compete dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar, no
território estadual, a execução da loteria explorada pelo Estado,
conforme disciplina a Lei n°6.265, de 18/12/73.

O art. 40 da citada lei, alterado pela Lei n° 9.924, de 27/7/1989, em
sua nova redação, dispõe que "o lucro líquido resultante da
exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais será utilizado em
obras ou serviços de assistência social, nos seguintes percentuais:
26% para o Fundo de Assistência ao menor; 22% para o Fundo de
Assistência de Caráter Social e Assistência Médica - FASMED -; 18%
para o Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte
Especializado, Futebol Amador - FAEFA -; 5% para o Fundo de
Promoção Cultural, sem prejuízo dos recursos que lhe cabem, nos
termos do parágrafo único do art. 6° desta lei; 24% para subvenção às
entidades que tenham finalidades idênticas às das entidades de que
tratam os incisos anteriores, que sejam legalmente constituídas no
Estado; às entidades escolares, para seu custeio, total ou parcial, bem
como a pessoas jurídicas de direito público ou privado, atendida a
especificação estabelecida anualmente pela Assembléia Legislativa;
2% para a Fundação Hilton Rocha; 3% para a Fundação Mário Pena,
e o produto do percentual de 10% estabelecido pelo art. 6 0 da Lei n°
1.947, de 12/8/59, será aplicado dentro das finalidades e proporções
previstas neste artigo".

0 pedido de informação em apreço refere-se à concessão, por parte
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da Loteria do Estado, de bolsas de estudo junto a escotas
particulares. Como vimos, 24% do lucro líquido resultante da
exploração lotérica é-lhe destinado. Sendo o aludido estabelecimento
autarquia que compõe a administração indireta do Estado, está sujeito
à fiscalização deste Poder, conforme disciplina o art. 62, XXXI, da
Constituição mineira.

Consideramos, pois, a solicitação oportuna, mas optamos por
apresentar substitutivo à matéria, para que o citado órgão nos informe
com maior detalhamento como se dá a distribuição das bolsas de
estudo.

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

3.27512002 na forma do Substitutivo n° 1, formulado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.
233, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais o envio das seguintes informações
sobre a concessão de bolsas de estudo, junto a estabelecimentos
particulares de ensino, por parte desse órgão: o critério para
distribuição das bolsas de estudo, especificando, se existirem, os
convênios com as respectivas escolas; o valor unitário de cada bolsa;
o montante dos valores já empenhados na distribuição das bolsas a
partir de 1999; a relação dos beneficiários, bem como dos
estabelecimentos conveniados.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.276/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em
tela requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas
informações ao Presidente da COPASA-MG sobre a aquisição que
essa empresa teria feito de créditos-prêmio à exportação, oriundos do
IPI incidente sobre bens manufaturados e exportados por outras
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empresas. As informações a serem prestadas deverão especificar
montante, condições da compra e pressupostos que levaram à sua
operacionalização.

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

Fundamentação
E necessário, para podermos entender o Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI -, conceituarmos, preliminarmente, o processo
manufaturado que lhe dá origem: constitui industrialização toda
operação física, química, mecânica ou técnica que modifique a
natureza da "coisa" ou a sua finalidade ou que a aperfeiçoe para o
consumo. O IPI, por sua vez, é o imposto sobre o consumo de bens
industrializados, seletivo e não cumulativo, tornando-se como aspecto
temporal a saída do produto do estabelecimento fabricante, a sua
entrada no País e a sua arrematação.

Suas alíquotas são baixas ou altas em virtude da essencialidade dos
produtos. O imposto pago em operações anteriores é crédito do
contribuinte adquirente, que o abaterá no momento de calcular o
montante do IPI a pagar (não-cumulatividade).

A não-cumulatividade se exprime por não haver duas incidências
sobre o mesmo valor, quando ambas são sujeitas ao imposto,
afastando a bitributação "a posteriori" sobre o mesmo valor.

Durante o mês os contribuintes contabilizam "entradas" e "saídas".
As entradas geram créditos; as "saídas", débitos. Abatendo dos
débitos os créditos, alcança-se, no fim do período, o imposto devido.

No caso de haver mais créditos que débitos, não há imposto a
pagar, senão créditos a transferir para o mês seguinte.

A Lei n° 8.402, de 8/1/1992, restabelece os incentivos fiscais que
menciona e entre eles, no inciso III de seu art. 1°, "crédito do imposto
sobre produtos industrializados incidente sobre bens de fabricação
nacional, adquiridos no mercado interno e exportados", de que trata o
art. 1°, inciso 1, do Decreto-Lei n°1.894, de 16/12181, a saber:

"Art. 1 0 - As empresas que exportarem, contra pagamento em
moeda estrangeira conversível, produtos de fabricação nacional,
adquiridos no mercado interno, fica assegurado:

- o crédito do imposto sobre produtos industrializados que haja
incidido na aquisição dos mesmos".
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Às empresas detentoras desses créditos é facultado negociá-los

no mercado interno, incorporando-os às suas receitas operacionais.
Ao que nos parece, a COPASA-MG teria adquirido montante

estimado em R$34.000.000,00 em créditos nessas operações.
Considerando o seu elevado valor, imperativo se faz que a referida
empresa informe a este parlamento os termos e as condições que a
levaram a adquiri-los.

Constitucionalmente amparada conforme determina o art. 62, XXXI,
da Carta mineira, esta Casa implementa a iniciativa, em causa, que se
mostra conveniente e oportuna.

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

3.276/2002 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.300/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, o requerimento em tela tem por objetivo seja encaminhado
ofício, em nome deste Parlamento, ao Presidente da CEMIG,
solicitando-lhe "fornecer dados sobre a contratação de empreiteiras,
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".

Publicado em 27/4/2002, foi o requerimento encaminhado a este
órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto, convém ressaltar que este relator buscou inteirar-se com

o Deputado Ivo José de quem partiu a iniciativa do requerimento,
sobre a motivação do pedido de informações, bem como sobre o
detalhamento destas. A explicação desse parlamentar é de que a
CEMIG iniciou, neste ano, um processo de fechamento de agências
de arrecadação e faturamento em várias regiões do Estado,
concentrando a atividade em poucas unidades. No caso específico do
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Vale do Aço, a agência foi transferida para Governador Valadares,
quando atendia a mais de trinta municípios e a arrecadação
representava quase quatro vezes mais a da agência incorporadora e
concentrava um número superior de empregados. A medida, além de
causar revolta na região, provocará a demissão de funcionários e a
transferência de vários deles para Governador Valadares, trazendo
transtornos para suas famílias. Além disso, é na região do Vale do
Aço que estão instaladas as grandes siderúrgicas, responsáveis por
um alto consumo de energia, é lá, conseqüentemente, onde se
concentra maior arrecadação. Portanto, tais informações são
necessárias para que se entenda o processo de centralização da
estatal mineira, cujas explicações sobre os benefícios a que têm
direito os consumidores ainda estão confusas.

No que tange à iniciativa da proposição, cabe-nos salientar que ela
está em conformidade com o § 3 0 do art. 54 da Constituição do
Estado, pois assim determina: "A Mesa da Assembléia poderá
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização".

Tal norma constitucional evidentemente aplica-se no caso, já que a
CEMIG é sociedade de economia mista, portanto está incluída no
conjunto de órgãos não diretamente vinculados ao Estado,
denominados genericamente de administração indireta. Nessa
condição, ela tem o dever de prestar informações aos interessados
em geral a respeito de seus atos administrativos e, em particular, aos
representantes deste parlamento, já que a Constituição mineira, em
seu art. 74, "caput", atribui-lhes o poder de exercer o controle externo
sobre as entidades dessa espécie quanto às fiscalizações contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Ainda vale ressaltar que, embora o requerimento se tenha
demonstrado pertinente, pelas razões apontadas, as argüições se
apresentam um tanto imprecisas, razão pela qual nos cumpre
apresentar emenda para especificá-las, de conformidade com
sugestão formulada pelo mencionado parlamentar.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

n° 3.300/2002 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada.
EMENDA N° 1

Substituam-se os dizeres: "a fim de fornecer dados sobre a
contratação de empreiteiras, de 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" pelos dizeres: "a fim de prestar as
seguintes informações: 1 - o processo de contratação de empreiteiras,
definindo os serviços prestados por elas, principalmente no que se
refere à leitura dos medidores de consumo de energia e à entrega das
contas de luz; 2 - o processo de centralização das agências de
arrecadação e faturamento, explicitando as razões para o fechamento
de agências em várias regiões e a transferência de outras em
funcionamento, bem como o significado dessa medida em termos de
economia para a empresa e os reflexos em relação aos postos de
trabalho e demissões de funcionários; 3 - no tocante ao fechamento
das agências de arrecadação e faturamento, quais os reflexos para os
consumidores, pessoas físicas e jurídicas; se haverá perda da
agilidade na resolução de problemas e se esses consumidores terão
de se deslocar até essas novas unidades para serem atendidos; 4 - se
esses procedimentos resultarão em enxugamento no quadro de
funcionários, redução nos custos operacionais e menor investimento
em estrutura para atendimento aos consumidores".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.301/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por
meio da proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG,
solicitando-lhe encaminhar a esta Casa relatório contendo a prestação
de contas dos últimos quatro anos das receitas oriundas da Taxa de
Gerenciamento de Transportes.

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

Fundamentação
No que tange à iniciativa da proposição, cabe-nos salientar que está

em conformidade com o § 3 0 do art. 54 da Constituição do Estado, que
determina poder a Mesa da Assembléia encaminhar pedido de
informações a autoridades estaduais e "a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

O uso de tal instrumento de fiscalização decorre do poder e do dever
conferidos à Assembléia de exercer o controle externo sobre o
Executivo, principalmente no que toca aos aspectos contábeis,
financeiros e orçamentários do Estado.

A proposição sob comento foi anexado o Requerimento n°
3302/2002, e ambos têm por escopo pedir a prestação de contas do
DER-MG sobre a tarifa de gerenciamento de serviços e obras de sua
competência, nos últimos quatro anos e sobre o processo de
arrecadação dessa tarifa na Câmara de Compensação Tarifária da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de se propor a
conhecer os seus valores, a conta em que foram depositados e quais
os critérios para sua liberação. De fato, é da competência do DER-
MG, conforme dispõe o Decreto n° 36.003, de 5/9/94, efetuar a
cobrança de tarifas que correspondem ao custo de gerenciamento do
sistema de transporte coletivo intermunicipal e do metropolitano, além
do gerenciamento da construção de rodovias, projetos e supervisão
de obras, sendo o seu valor variável conforme o gerenciamento a ser
efetuado. Assim, cobrar-se-á 4% da receita operacional de cada linha
delegada no transporte coletivo intermunicipal, calculada de acordo
com critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DER-MG,
4% do custo total do sistema no transporte coletivo metropolitano e
5% do valor total do contrato na construção de rodovias.

A periodicidade de recolhimento da tarifa pelos delegatários do
sistema de transportes coletivos intermunicipal e metropolitano será
determinada pelo Diretor-Geral do DER-MG, e a das empresas
contratadas para construção e supervisão de obra rodoviária
dependerá do pagamento recebido. Conforme estabelecido no art. 60
do citado decreto, 'o pagamento da tarifa será feito em guia



1129
padronizada, emitida pelo DER-MG, referente a cada período
considerado e será recolhida em instituição bancária'. A conta a que
alude a proposição em comento deve estar impressa nas referidas
guias.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, estabelece que, no mínimo, 50% da
receita proveniente dessas tarifas deverão ser aplicados nas
atividades de conservação da rede rodoviária estadual e que as
contas da autarquia serão submetidas à aprovação do Tribunal de
Contas do Estado.

Em vista dessas considerações, supomos que a própria legislação
supre as dúvidas arroladas pela Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas no que tange ao processo de
arrecadação, aos seus respectivos valores e à conta que receberá os
depósitos.

Em vista dessas considerações, esta relatoria tem a firme convicção
de que as informações requeridas dos últimos quatro anos já devem
ter sido encaminhadas ao Tribunal de Contas, tendo sido aprovadas
ou rejeitadas. Assim sendo, achamos conveniente direcionar o pedido
ao órgão auxiliar da Assembléia Legislativa no controle e na
fiscalização, do que fazê-lo diretamente ao DER-MG.

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

3.301/2002 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a
V. Exa. seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, solicitando-lhe encaminhar a esta Casa a prestação de
contas do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado - DER-
MG - dos últimos quatro anos atinente às receitas oriundas da tarifa
de gerenciamento do sistema de transporte coletivo intermunicipal e
do transporte coletivo metropolitano.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.308/2002
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Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise

postula a inserção, nos anais da Assembléia, do editorial publicado no
jornal "Hoje em Dia", edição de 25/2/2002, intitulado "Sonho de
Progresso".

O requerimento foi publicado em 27/4/02 e vem agora à Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

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

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

Conforme bem sintetiza o autor do requerimento, o editorial aborda
o triste descaso em que sempre viveu o Vale do Jequitinhonha,
ameaçado, mais uma vez, de ser alijado de inclusão no quadro
desenvolvimentista do Minas Gerais, quando vozes se levantam
contra a construção da Usina de Irapé, buscando perenizar o estado
de miséria que sempre caracterizou aquela região".

As vozes a que se refere o parlamentar diz respeito a pretensas
denúncias que teriam chegado a esta Casa dando conta de que o
parecer da Fundação Estadual do Meio Ambiente seria contrário à
implantação da hidrelétrica, sob a alegação de danos ao meio
ambiente.

Fica patente a preocupação do Deputado requerente em defender
os interesses da população do Vale do Jequitinhonha, mesmo porque
o seu eleitorado concentra-se nessa área. No entanto, embora seja
compreensível esse sentimento de apreensão e incerteza, o mesmo
artigo continua relatando que, no dia seguinte - 26 de abril -, haveria
uma reunião entre o Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e dezenas de prefeitos municipais das
regiões do Jequitinhonha e Norte do Estado, bem como de alguns
Deputados Estaduais, para tratarem da questão.
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A respeito de todo o assunto, este relator tem o entendimento,

"data venia", de que a inserção do editorial nos registros oficiais desta
Casa não é indicada, visto que o assunto ali consubstanciado é
circunstancial e resolve-se sob as formas de discussão e fiscalização
de que se valem os parlamentares. Ademais, como bem se vê, a
matéria não exprime manifestação política ou cultural para os
interesses de Minas Gerais, pelo que não deve figurar nos anais desta
Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

3.308/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - lvo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.310/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em tela
objetiva seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da
Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado, solicitando-lhes informações "sobre a manutenção e aplicação
do acordo de cavalheiros estabelecido entre a Polícia Civil e a Polícia
Militar no sentido de terem sempre a postos representantes de ambas
as corporações para a solução de eventuais ocorrências envolvendo
policiais civis e militares".

O requerimento foi publicado em 3/5/2002 e, em seguida,
encaminhado à Mesa Diretora da Casa, à qual compete sobre ele
emitir parecer, de conformidade com o que dispõe o art. 79, VIII, "c",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Esclarece a autora da proposição que, até o decreto editado em

1969 extinguindo todas as atividades fardadas da Polícia Civil,
transferindo-as para a Polícia Militar, existia uma ronda especial então
denominada "mista", composta de representantes da Guarda Civil, da
Inspetoria de Trânsito, do Corpo de Segurança, do Corpo de
Bombeiros, da Policia Militar, do Exército e da Aeronáutica, com a
incumbência de solucionar as ocorrências que envolvessem membros
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de algumas das mencionadas corporações.

Com a extinção dela - continua a requerente -, manteve-se um
acordo de cavalheiros com a finalidade de que cada corporação,
sempre que tivesse membro de seus quadros envolvido em
ocorrência, fosse convocada ao local para ajudar no encaminhamento
da questão. A Polícia Militar, o Exército e a Aeronáutica seriam
representados pelo Oficial do Dia, e a Polícia Civil, pelo Delegado de
Permanência. No entanto, em face dos últimos acontecimentos
envolvendo nossas polícias, ficou a impressão de que tal acordo se
encontra totalmente abandonado, tato que, se for verdadeiro, é
extremamente prejudicial à imagem das corporações e, mesmo, à boa
convivência entre elas.

Quanto ao exame dos pressupostos jurídicos da iniciativa da
proposição, cumpre-nos esclarecer que a Constituição mineira, por
intermédio de seu art. 54, § 20 e 30, assegura a este parlamento o
direito de encaminhar pedido escrito de informação, além de outras
autoridades, a Secretário de Estado e ao Comandante-Geral da
Polícia Militar. Portanto, sob o ponto de vista constitucional, a
proposição está devidamente amparada.

Note-se que o exame das informações solicitadas nos indica tratar-
se o requerimento de ato de controle de natureza essencialmente
política, o qual os membros desta Casa detêm a faculdade de exercer
sobre os órgãos e as entidades subordinados ao Poder Executivo,
basta ver especialmente o art. 73 da Carta Estadual.

No entanto, cabe, neste ponto, trazer à baila o Decreto n° 41.429, de
12/12/2000, por meio do qual o Governador do Estado, visando à
manutenção da unidade de propósitos e apoio mútuo entre as Polícias
Militar e Civil, aprova a Resolução Conjunta n° 001/2000, de
20/11/2000, da lavra da Polícia Militar de Minas Gerais e da Secretaria
de Estado da Segurança Pública. Esse diploma institui procedimentos
destinados a balizar a atuação funcional dos membros das
corporações, e a ele se deve reportar a indagação da autora do
requerimento. Ademais, acordo de cavalheiros - expressão utilizada
por ela mesma - não é figura jurídica, não sujeita, portanto, ao controle
do poder público.

Em razão disso, é necessário apresentarmos emenda à proposição
para que a argüição recaia sobre o atendimento ou não, pelas polícias
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do Estado, do que está expresso no citado decreto. Assim, é
possível acatá-la sem modificar o espírito que norteou a sua
apresentação.

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

3.310/2002 com a Emenda n° 1 a seguir formalizada.
EMENDA N° 1

Substituam-se os dizeres "informações sobre a manutenção e
aplicação do acordo de cavalheiros estabelecido entre a Polícia Civil e
a Polícia Militar" por "informar se as Polícias Civil e Militar estão
efetivamente atendendo às diretrizes procedimentais estabelecidas
pela Resolução Conjunta n° 001/2000, de lavra do Secretário de
Estado da Segurança Pública e do Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado e aprovada pelo Decreto n°41.429, de 12/12/2000".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.312/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise tem
por objetivo seja inserido nos anais da Assembléia o artigo de autoria
do Presidente da Academia Mineira de Letras, Sr. Murilo Badaró,
publicado na edição do jornal "Estado de Minas" de 25/4/2002,
intitulado "Os guardiões da miséria".

O requerimento foi publicado em 3/5/2002 e vem agora à Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

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

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

Nas palavras do parlamentar requerente, o artigo "aborda o
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movimento orquestrado por falsos ambientalistas e políticos
desinformados, que se posicionam contra a construção das obras da
Usina de lrapé, numa tentativa de perenizar a miséria da região,
atitude essa que serve a interesses escusos, imediatistas e pouco
nobres". Segundo o autor do artigo, a demora para dar início às obras
de construção de tal hidréletrica é motivada pelo propósito de manter
o povo do Alto e do Médio Jequitinhonhas sob o guante do
subdesenvolvimento e fazê-lo presa fácil de seus projetos de
dominação. Diante dessas palavras, fica claro que o artigo trata de
uma contundente manifestação pessoal de inconformismo e
apreensão ante o longo e demorado processo de implantação de obra
de grande envergadura e complexidade, como é o caso de usina
hidrelétrica, especialmente no tocante à avaliação de impacto
ambiental e à conseqüente concessão de licença pelo Fundação
Estadual de Meio Ambiente, órgão competente para tal.

Embora seja compreensível e mesmo lícita a exteriorização desse
estado de espírito que a muitos assola, este relator entende que a
questão é passageira, não exprime manifestação política nem cultural
e há de ter melhor encaminhamento em outras instâncias, pois é
manifesta a intenção do Governador do Estado de que a usina seja
efetivamente construída, observadas, como não poderia deixar de ser,
todas as implicações decorrentes. Portanto, compete-lhe, 'data venia",
manifestar-se contrário à inserção do editorial nos registros oficiais
desta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

3.312/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.315/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, a proposição em tela requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, solicitando informações sobre a
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sindicância administrativa instalada mediante a Portaria n°
158/2002.

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

Fundamentação
A Constituição mineira dispõe no seu art. 54, § 2 0, que a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a Secretários
de Estado, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias ou
a prestação de informação falsa, importam crime de responsabilidade.

A Portaria n° 158/2002, citada na proposição, foi expedida pelo
Corregedor da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração para determinar a instauração de sindicância
administrativa destinada a apurar possíveis irregularidades na
expedição de certificados de conclusão do ensino médio no Centro de
Educação Continuada Virgílio da Motta Couto, de Laginha, 20 0 SRE-
Manhuaçu.

Sobre o assunto, informou-nos a assessoria da Deputada Maria
Olívia que a citada entidade foi acusada de venda de diplomas no
curso supletivo, e, até o presente momento, nada se apurou do fato.

Em decorrência dessa acusação, aproximadamente 3 mil alunos
tiveram suas provas canceladas, gerando grande expectativa na
comunidade, que está ansiosa por ver elucidado o caso e os possíveis
responsáveis punidos, para que a imagem daquela escola não seja
prejudicada.

Em face do relatado, consideramos o envio do questionamento em
tela oportuno e constitucionalmente amparado; no entanto,
objetivando melhor elucidação do caso, julgamos necessário que a
Secretaria de Estado da Educação também se pronuncie sobre ele,
razão pela qual apresentamos substitutivo à proposição.

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

3.315/2002 na forma do Substitutivo n° 1, formulado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer a V.
Exa. na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Secretário de
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Estado de Recursos Humanos e Administração, solicitando
informações sobre o andamento da sindicância administrativa
instaurada pela Portaria n° 158/2002, que visa apurar possíveis
irregularidades na expedição de certificados de conclusão do ensino
médio no Centro de Educação Continuada Virgílio da Motta Couto, de
Laginha, bem como ao Secretário de Estado da Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, para que envie a esta Casa os procedimentos
adotados por esta Secretaria em relação ao assunto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.316/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, a proposição em tela requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da
Educação, solicitando informações sobre o número de vagas
existentes e o número disponibilizado para o concurso público de
Auxiliar de Secretaria, nível II, na 3a Superintendência Regional de
Ensino.

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

Fundamentação
A matéria em exame versa sobre o número de vagas existentes e o

número disponibilizado para o concurso de Auxiliar de Secretaria,
nível II, na 3a Superintendência Regional de Barbacena.

O referido concurso deu-se no ano de 2001, em conformidade com o
Decreto n° 41.534, de 7/2/2001, que determinou a sua realização para
provimento de cargos na área da educação.

Posteriormente, em 12/6/2001, foi publicado o Edital n° 1/2001, no
"Minas Gerais", com todas as especificações sobre o processo
seletivo, inclusive o número de vagas, três para Auxiliar de Secretaria
na 3a SRE de Barbacena.

Convém salientar que a seleção foi realizada para o preenchimento
de vagas disponíveis, já existentes, e, em momento algum, o referido
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decreto determina a criação de novas vagas.

Em relação ao pedido de informação proposto, ressaltamos o
seguinte: ele versa sobre concurso público realizado consoante os
ritos procedimentais consagrados, inclusive com a publicidade de
todas as etapas e atos que lhe são pertinentes: dessa forma, o
parlamentar dele não pode se valer para exercer a fiscalização e o
controle dos atos da administração pública ou para questionar
omissão de autoridade ou entidade pública. Por tais razões,
consideramos inconveniente o seu envio.

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

3.316/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.325/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício aos Promotores de Justiça da Comarca de Santo António do
Monte, solicitando informações quanto às providências legais que
estão sendo tomadas para a apuração relativa à agressão sofrida por
Marcela Rodrigues Dias Silva.

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

Fundamentação
A proposição em análise refere-se a agressões físicas sofridas por

Marcela Rodrigues Dias Silva em março de 2002, no município onde
reside, Santo Antônio do Monte.

Consultando a documentação anexada no processo, constatamos
que a vítima prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de
Santo Antônio do Monte, em 181312002, quando do registro de sua
representação e, na oportunidade, foi-lhe pedido o exame de corpo de
delito.

Nos crimes de ação pública incondicionada, caso a que se refere a
proposição, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante
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requisição da autoridade judiciária e do Ministério Público, a
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-
lo. Neste caso, conforme consta dos documentos anexados à
proposição, os procedimentos obedeceram à previsão legal, ou seja, o
inquérito policial já foi instaurado segundo os ritos consagrados.

Sendo assim, o que se espera após a constatação da materialidade
do crime e os indícios de autoria é o envio das conclusões do
procedimento ao membro do Ministério Público, para que ele deflagre
o processo judicial oferecendo a respectiva ação penal.

O processo aqui citado está determinado em lei, na qual existe a
previsão do controle dessas ações no âmbito do Poder Judiciário, no
do Ministério Público e no da Polícia Civil, sem que a Assembléia
Legislativa precise imiscuir-se nesses assuntos.

Isso posto, não consideramos oportuno o envio da proposição, pois
exorbita das atribuições constitucionais deste Poder.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.325/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.327/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão Especial da Prostituição Infantil, por meio da proposição
em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
solicitando-lhe cópias dos Inquéritos Policiais n°s 1, 2 e 312002, que se
encontram na Delegacia de Polícia de Montes Claros.

Após sua publicação, em 4/5/2002, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma

Procedimental, cabe às comissões, em razão da matéria de sua
competência ou da matéria compreendida em sua denominação, ou,
mesmo, da finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio
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da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, pedido escrito de
informações a autoridades estaduais, poder decorrente do
reconhecimento da Carta política de que a administração pública deve
ser fiscalizada no interesse da sociedade para assegurar atuação em
consonância com os princípios que lhe são impostos pelo
ordenamento jurídico, como a legalidade, a moralidade, a
impessoalidade e a eficiência, entre outros.

A Comissão Especial da Prostituição Infantil foi constituída para
proceder a estudos sobre crimes de favorecimento à prostituição,
manutenção de casa de prostituição e rufianismo, agravados com a
presunção de violência por envolver menores de 14 anos, os quais
deveriam estar sendo coibidos pelos aparelhos repressores do
Estado.

Visando desencadear o processo investigatório, ela deve estar
imbuída do poder próprio das autoridades judiciais, tal como as
comissões parlamentares de inquérito, e deve poder fazer uso dos
instrumentos de fiscalização e controle para levar avante seu
propósito.

Entretanto, devemos ponderar que a indagação ora formulada pela
referida Comissão exorbita de seus poderes, em razão dos motivos
apresentados a seguir.

O inquérito policial é um processo preliminar ou preparatório da ação
penal. E uma instrução provisória, que apontará possíveis autores da
infração que está sendo investigada e servirá de base para o
oferecimento da denúncia e o início da ação penal.

No caso em tela, os crimes visados no pedido são de ação penal
incondicionada, e, por isso, o inquérito deve iniciar-se de ofício ou
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público
ou a requerimento do ofendido, e, após o encerramento dos seus
trabalhos, o responsável fará minucioso relatório daquilo que foi
apurado e enviará os autos ao membro de tal Ministério, que é o titular
desse tipo de ação.

O art. 17 do Código de Processo Penal estabelece que "a autoridade
policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito". Disso decorre
que, se tais autos ainda se encontram na Delegacia de Polícia, ou os
trabalhos não foram ainda concluídos, ou o inquérito policial foi
devolvido à autoridade policial pelo membro do Ministério Público para
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novas diligências, imprescindíveis para o oferecimento da
denúncia (art. 18 do Código de Processo Penal).

Pelo que foi exposto, não achamos conveniente o pedido, pois,
estando os autos do inquérito ainda na Delegacia de Polícia,
pressupõe-se que a instrução necessária não foi completamente
realizada. Após a conclusão do procedimento, o endereçamento será
ao membro do Ministério Público para o oferecimento da denúncia, se
for o caso. Pressupomos, assim, que os trabalhos estão sendo bem
conduzidos, e só haveria necessidade da interferência deste Poder
caso estivessem a ofender interesses da sociedade por não estar
sendo conduzidos de forma conveniente e a termo.

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

3.327/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.328/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão Especial da Prostituição Infantil, por meio da proposição
em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
solicitando-lhe cópias dos Inquéritos Policiais n°s 3/01 e 6/01, que se
encontram na Vara Criminal de Montes Claros.

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

Fundamentação
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Regimento Interno,

cabe às comissões, em razão da matéria de sua competência ou da
matéria compreendida em sua denominação ou mesmo da finalidade
de sua constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa da
Assembléia pedido escrito de informações a autoridades estaduais.

Tal comando deflui de norma constitucional que atribui a esta Casa
o poder e o dever de controlar os atos do Poder Executivo,
reconhecendo que a administração pública deve ser fiscalizada no
interesse da sociedade para assegurar atuação em consonância com
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os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico,
como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a eficiência,
entre outros.

A Comissão Especial da Prostituição Infantil foi constituída para
proceder a estudos sobre crimes que envolvem crianças e
adolescentes, os quais deveriam estar sendo coibidos pelos aparelhos
repressores do Estado. Nesse sentido, ela deve estar imbuída do
poder investigatório próprio das autoridades judiciais, tal como as
comissões parlamentares de inquérito, e deve poder fazer uso dos
instrumentos de fiscalização e controle para levar avante seu
propósito.

Entretanto, devemos ponderar que a indagação formulada pela
referida Comissão exorbita de seus poderes de investigação,
principalmente, porque o assunto já foi exaustivamente investigado
pela autoridade competente.

O inquérito policial é processo preliminar ou preparatório da ação
penal. E instrução provisória que apontará possíveis autores da
infração que está sendo investigada e servirá de base para a
apresentação de denúncia e para o início da ação penal.

No caso em tela, os crimes tratados no pedido são de ação penal
incondicionada; por isso o inquérito deve iniciar-se de ofício ou
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público,
ou a requerimento do ofendido, e, após o encerramento dos seus
trabalhos, o responsável fará minucioso relatório daquilo que foi
apurado e enviará os autos ao membro de tal Ministério, que é o titular
desse tipo de ação.

Pelo que foi exposto então, não achamos conveniente o pedido,
pois, estando os autos do inquérito em poder da autoridade judiciária,
se pressupõe que toda a instrução necessária foi realizada, não
havendo necessidade de o Legislativo realizar serviço dúplice.

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

3.328/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - lvo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.329/2002
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em tela tem por

escopo seja encaminhado oficio, em nome deste parlamento, ao
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -,
solicitando-lhe informar "a origem orçamentária dos recursos utilizados
na compra da participação acionária da empresa Infovia S.A., assim
como o relatório dos investimentos financeiros feitos nela desde sua
fundação, com o quadro demonstrativo de sua receita e origem desta,
acompanhado do plano de investimento a ser realizado nos próximos
dois anos".

Publicado no "Diário do Legislativo", na edição de 415/2002, o
requerimento foi a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim
de receber parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do requerimento é justificada com a alegação de

que os recursos utilizados na compra da empresa Infovia S.A. se
originam da CEMIG, cujos investimentos devem estar previstos no
Orçamento Anual do Estado de Minas do respectivo exercício
financeiro, o qual é elaborado com base no Plano Plurianual de Ação
Governamental, igualmente aprovado por esta Assembléia Legislativa,
não obstante nesses diplomas não estar consignada previsão de
recursos para tal fim.

Neste ponto, convém esclarecer que a Infovia é empresa prestadora
de serviços para transporte de sinal de telecomunicação, controlada
pela CEMIG e pelo grupo AES e ativada no segundo semestre do ano
passado, a qual já dispõe de extensa rede de cabos.
Consultado o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício do ano
fiscal de 2002, de fato ali não está previsto recurso com o fim de
aquisição, pela concessionária de energia elétrica, da empresa
Infovia. No entanto, isso não implica que haja algo de errado na
transação, pois ela poderia ter sido feita através da modalidade
denominada Inversão Financeira - distinta de Investimento e de
Transferência de Capital. Considerada espécie do gênero Despesa de
Capital, caracteriza-se por não gerar serviços nem incremento ao
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Produto Interno Bruto - P15. Para melhor se entender a distinção
entre esta e o investimento, diga-se que a aquisição de uma empresa
para oferta de um serviço público é inversão financeira, pois se mudou
a estrutura de propriedade do bem, enquanto a criação de uma
empresa é um investimento, pois neste caso estão sendo gerados
serviços e, em conseqüência, incrementado algo ao PIB.

A título de maior elucidação, vejamos como se classificam as
inversões, de acordo com o § 5 0 do art. 12 da Lei 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.

50 - Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações
destinadas a:

- aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;
II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação
não importe aumento do capital; e

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas
que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações
bancárias ou de seguros."

Seja como for, consideramos pertinente o encaminhamento do
pedido de informações feito pelo colega parlamentar, tal como o fez,
pois do conhecimento delas é que poderá exercer com sobriedade e
isenção de espírito o papel fundamental a ele reservado
constitucionalmente de fiscalizar os atos das entidades da
administração indireta do Estado, consoante o disposto no art. 73, §
1°, e , se for o caso, adotar as medidas que melhor lhe convier.

Em consonância com essa prerrogativa, vale lembrar que a
proposição, quanto à iniciativa, encontra amparo no § 3 0 do art. 54 da
Constituição do Estado, porquanto ele assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante a
Mesa da Assemlbéia, a dirigente de entidade da administração
indireta e a outras autoridades estaduais. Diga-se de passagem que,
segundo o mesmo dispositivo, a recusa ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

n° 3.329/2002 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.335/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via da proposição em exame, o Deputado lvo José requer ao
Presidente da Casa seja enviado ofício ao Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando-lhe
informar quais os processos em tramitação na Fundação Estadual de
Meio Ambiente - FEAM - com pedido de licença prévia, licença de
instalação ou licença de operação relativos a usinas hidrelétricas ou
barragens a serem construídas no Estado, especificando o local do
empreendimento, o nome dos empreendedores e o estágio atual dos
processos.

O requerimento foi publicado em 9/5/2002 e a seguir encaminhado a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do
disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição está amparada na Constituição mineira,

haja vista o § 20 do art. 54, que assim dispõe: "§ 2° - A Mesa da
Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido
escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

O autor do requerimento justifica sua apresentação ponderando que
existem estudos técnicos que demonstram a viabilidade de se
construir em Minas mais do dobro das barragens já existentes em seu
território, embora elas já sejam em grande número. Além disso,
ressalta que, embora não se possa negar a necessidade de ampliar a
produção de energia elétrica, também é certo que as obras de
construção de barragens provocam impactos ambientais e sociais de
grande proporção. Daí a importância de esta Casa ser informada
sobre todos os empreendimentos de tal natureza para que seus
parlamentares possam acompanhar de perto o cumprimento das
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exigências legais, particularmente emanadas da Lei n° 12.812, de
28/4/98, que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

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

Dado o embasamento constitucional do requerimento e a
consistência da argumentação apresentada, julgamo-lo pertinente e
merecedor de aprovação.

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

3.335/2002 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 245a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/5/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 782/99; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a
emenda à Comissão de Política Agropecuária - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 892/2000; apresentação dos Substitutivos
n

o
s 1 e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto

com os substitutivos à Comissão de Educação - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.205/2000; aprovação com a Emenda n° 1
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.634/2001; aprovação
com as Emendas nos 1 a 3 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.679/2001; aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em

1° turno, do Projeto de Lei n° 1.746/2001; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
790/2000; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 801/2000; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
921/2000; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n°
1; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.400/2001; designação do relator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão de seu parecer - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista
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- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria Olívia - Miguel Martini -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro
Vieira.

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.

1  Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

782/99, do Deputado Bené Guedes, que cria o Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária
e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°782/99

Dê-se ao "caput" do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 40 - Os recursos repassados de acordo com o art. 30 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 Reuniões, de de 2002.
Gil Pereira

rÀ
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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 uma emenda do Deputado Gil Pereira, que recebeu o n° 1, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com a emenda à Comissão de Política Agropecuária, para
receberem parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 892/2000, do Deputado
Gil Pereira, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei
n° 12.171, de 31/5/96, que proíbe a venda de cigarro e de bebida
alcoólica nas escolas públicas de 1° e 2 0 graus da rede estadual de
ensino e nas escolas conveniadas. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
por sua rejeição. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 892/2000

SUBSTITUTIVO N° 1
Proíbe a venda de cigarro e de bebida alcoólica nos prédios públicos

e nas escolas públicas de nível fundamental e médio da rede estadual
de ensino e nas escolas conveniadas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a venda de cigarro e de bebidas alcoólicas nos

prédios públicos e nas escolas públicas de nível fundamental e médio
da rede estadual de ensino e nas escolas conveniadas.

§ 1° - A proibição a que se refere este artigo se estende às festas
realizadas nas dependências das escolas públicas citadas no "caput"
deste artigo, independentemente de quem as promova.

Art. 20 - Ao infrator desta lei, serão aplicadas as seguintes
penalidades:

- apreensão e destruição da mercadoria exposta à venda;
II - multa no valor de R$200,00 UFIRs (Unidades Fiscais de

Referência).
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário e a Lei n° 12.171,

de 31 de maio de 1996.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2001.
Glycon Terra Pinto
Justificação: 0 consumo de bebidas alcoólicas e de fumo tem
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crescido nos últimos anos, transformando-se em preocupação
para as autoridades. O substitutivo que apresentamos, embora não
traga uma solução definitiva para esse problema social, visa a
expurgar do serviço público esses produtos, considerados nocivos à
saúde. Afinal, ele incorpora a norma consignada na Lei n°12.171, de
1996, que proíbe a venda de bebida alcoólica e de cigarro nas escolas
públicas, estendendo a proibição para os próprios públicos.

Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

SUBSTITUTIVO N°2
Dá nova redação ao parágrafo único do art. l° da Lei n° 12.171, de

31/5/96.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O parágrafo único do art. 1° da Lei n.° 12.171, de 31/5/96,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1°- ..................................................................
Parágrafo único - Caberá à diretoria, à associação de pais e à

representação estudantil, por meio de votação, decidir sobre a
aplicabilidade do disposto no "caput" deste artigo quando se tratar de
evento festivo, quer seja ele de caráter arrecadador, quer de
promoção de atividades sociais e extraclasses.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2002.
Elbe Brandão
Justificação: Compreendemos que a Lei 12.171/96 é um avanço na

legislação mineira, no que se refere à educação; entretanto, a sua
aplicabilidade tem ocasionado grandes perdas para os alunos,
principalmente aqueles que estão para se formar, e para as escolas
quando promovem eventos que têm como um de seus objetivos a
arrecadação de recursos para a comemoração de formatura.

Assim, pretendemos deixar a cargo do corpo docente, discente e da
associação de pais, em conjunto, a decisão de se venderem cigarros
e bebidas alcoólicas nesses eventos. Cabe lembrar também que
nesses eventos é grande o número de pessoas maiores de idade, que
não têm restrições legais quanto ao uso de álcool e cigarros.
Ressaltamos também que, em algumas comemorações folclóricas,

rs
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como por exemplo, a festa junina, é inevitável o uso de bebidas
alcoólicas específicas como o quentão.

Outro ponto que devemos ressaltar é quanto ao local de realização
esses eventos, que tem se dado fora das dependências escolares,
não se incorrendo assim na proibição imposta pela lei, que ora
pretendemos alterar.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto dois substitutivos, sendo um do Deputado Glycon Terra Pinto,
que recebeu o n° 1 e um da Deputada EIbe Brandão, que recebeu o n°
2, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com os substitutivos à Comissão de Educação
para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.205/2000, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Caetanópolis o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina 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 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° 1.205/2000 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.63412001, do
Deputado José Mílton, que institui a Política Estadual de Prevenção e
Atenção Integral à Saúde da Pessoa Portadora de Diabetes e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1, 2 e 3, que
apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação com as Emendas n os 1 a 3, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas de n

o
s 1 a 3. Os
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Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 1.634/2001 com as Emendas nos 1 a 3. A Comissão de
Saúde.

Discussão, em 1° 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina por sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2.

Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto
de Lei n° 1.679/2001 com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.746/2001, do
Deputado João Pinto Ribeiro, que obriga as empresas produtoras,
distribuidoras e que comercializam disquetes a recolhê-los quando
inutilizados, dando-lhes destinação que não cause poluição ambiental.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam 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. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.746/2001 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 790/2000, do Deputado
Agostinho Patrús, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Itamonte. 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
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 790/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°801/2000, 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. A Comissão de Saúde 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° 801/2000 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 921/2000, do Deputado
Eduardo Hermeto, que dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual
de Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos
industrializados e agrícolas. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°921/2000

Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a

Lei n° 13.370, 30 de novembro de 1999.".
Sala das Reuniões, de de 2002.
Ivair Nogueira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Ivair Nogueira, que recebeu o n° 1 e que,
nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será
votada independentemente do parecer. 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. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 921/2000 com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.
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Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.40012001, do

Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Patrocínio do Muriaé o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
Interno, designa relator da matéria o Deputado Rêmolo Aloise e
indaga a S. Exa. se está em condições de emitir seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

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, e para a reunião especial
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA
PROSTITUIÇÃO INFANTIL

As nove horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de dois
mil e dois, comparece no Plenário desta Casa o Deputado Rogério
Correia, membro da supracitada Comissão. Registra-se, também, a
presença da Deputada Maria José Haueisen. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a realização do Debate Público sobre Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes e convida para tomarem assento à mesa dos
trabalhos os seguintes convidados: Desembargador Joaquim Alves de
Andrade, representando o Presidente do Tribunal de Justiça; Dr.
Tarcísio José Martins Costa, Juiz da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte; Dr. José Ronald Vasconcelos Albergaria, Coordenador de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da
Juventude de Minas Gerais; Major Mírian Assumpção, representando
o Comandante-Geral da PMMG; Major Lincoin Duque Barbabela,
representando o a 4aRM4aDE; Carlos Calazans, Chefe de Gabinete
do Secretário Municipal de Direitos da Cidadania, representando o
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Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Geraldo de Oliveira Filho,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CEDCA-MG; Kênia Augusta Figueiredo, representante
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CONANDA - e do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Bernardete Dutra Santos, Diretora do Centro de
Referência - SETASCAD-MG; Clarissa Ramos Duarte, representando
a Diretoria do Disque Direitos Humanos; e Antônio Coquito, jornalista
e assessor de Direitos Humanos da Visão Mundial. O Presidente,
Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições, conforme consta
nas notas taquigráficas e suspende a reunião até às 14 horas. As
114h15min, com a presença dos Deputados Rogério Correia e Elbe
Brandão, membros da supracitada Comissão, são reabertos os
trabalhos. A Presidência registra a presença da Sra. Kênia Augusta
Figueiredo, representante do CONANDA e do Fórum Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a quem convida a tomar
assento à mesa e a quem concede a palavra. Em seguida, passa-se à
fase dos trabalhos em oficinas. A Presidência informa que os
participantes serão divididos em seis grupos de trabalho para a
elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-Juvenil e suspende a reunião. As 16h30min são reabertos os
trabalhos, com a presença do Deputado Rogério Correia. A
Presidência convida para tomarem assento à mesa os Srs. Fernando
Henrique Silveira Elias, Gerente de Projetos Sociais do Instituto
TELEMIG Celular; Margarete Aparecida Amorim, Presidente do
Instituto Felix Guatarry; Rossana M. Castro Viglioni Nogues, Analista
de Turismo da TURMINAS; Luiz Guilherme, da Oficina de Imagens -
Rede ANDI; e Ivan Ferreira da Silva, do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
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Rogério Correia, Presidente - Márcio Kangussu - Maria José

Haueisen.

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

2.085/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Companhia dos
Santos Reis - Caravana de Belém, com sede no Município de
Canápolis.

Foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma apresentada.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo identificar e preservar as raízes

da cultura popular, bem como expressá-la através de ritos dançantes,
cantos e orações, mantendo a história, os usos e costumes de nossos
antepassados. Também trabalha em prol da população carente que
reside nas imediações de sua sede administrativa.

Além do relatado, a entidade promove eventos sociais, culturais e
recreativos, pretendendo, com isso, desenvolver o sentimento de
coletividade e o espírito de cooperação entre seus associados.

Realizando um trabalho de grande importância na comunidade em
que atua, justa é a declaração de sua utilidade pública.

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

2.085/2002 como formulado originalmente.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.114/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

rs
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Por intermédio da Mensagem n° 292/2002, o Governador do

Estado remeteu a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em
causa, que objetiva dar a denominação de Aracy Pedrelina de Lima
Oliveira à Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, situada no
Município de Conceição do Mato Dentro.

Após 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, nos termos do art. 102, VI, c/c o art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Para o exame de mérito da proposição, de pronto cabe-nos ressaltar

que o nome da Sra. Aracy Pedrelina de Lima Oliveira - saudosa e
muito estimada professora - foi indicado pelo colegiado da Escola
Estadual Bairro dos Bandeirinhas, para denominação da referida
unidade de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho e
aos relevantes serviços prestados à gente de Conceição do Mato
Dentro. Discípula da educadora Helena Antipoff, foi professora e
diretora em escolas nas cidades de São Sebastião do Rio Preto, de
São João Evangelista e Araxá. Cidadã exemplar, mãe dedicada,
notabilizou-se pelo espírito humanitário com que exerceu sua
profissão em favor do desenvolvimento educacional, do progresso e
do bem-estar dos cidadãos conceicionenses.

Nada mais justo, portanto, seja prestada a devida homenagem a
essa pessoa que se dedicou exclusivamente à educação e que deixou
gratas recordações a todos os que dela partilharam a companhia.

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

2.114/2002, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

rÃ'
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia trinta de abril de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Aílton Vilela,
Alberto Bejani 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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Diretor-Geral da Cooperativa de
Administração Rural do Estado de Minas Gerais - COOPMINAS - em
que sugere a esta Casa a criação de uma comissão permanente de
legislação participativa, a exemplo da Câmara Federal; ofício do Sr.
Nelson Machado Cunha em que encaminha a esta Casa cópia do
relatório final da Comissão especial de inquérito da Câmara Municipal
de Congonhas, a qual apurou irregularidades na terceirização do
serviço de água e esgoto desse município; ofício do Presidente da
Associação Comercial de Minas agradecendo o envio a essa
Associação de exemplares do balanço de 2001 da Comissão; oficio
encaminhado pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul sobre proposta de emenda à
constituição que devolve aos Estados a prerrogativa de legislar sobre
emancipações, desmembramentos e criação de municípios; ofício do
Diretor-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, em que
acusa recebimento de ofício desta Casa e encaminha cópia de
relatório técnico elaborado por esse Instituto sobre a vistoria e a
demarcação da linha de limites entre os Municípios de Conselheiro
Lafaiete e Cristiano Otôni. 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 Projeto de Lei n°
1.951/2002 é retirado de pauta, por determinação do Presidente.
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Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
3.257, 3.258 e 3.259/2002. 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, 28 de maio de 2002.
Marco Régis, Presidente -Aílton Vilela - João Leite.

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia quinze de maio de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Luiz Fernando Faria e
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Irani Barbosa e Márcio
Kangussu. 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
convidado para obter informações sobre a suspensão da transferência
de recursos financeiros para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar no Estado, tendo em vista que a Secretaria de Estado da
Educação não encaminhou à Diretoria de Ações de Assistência Social
do Ministério da Educação as solicitações relativas ao Conselho de
Alimentação Escolar - CAE - e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Mário André Carvalho Machado,
Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça; Paulo Pereira dos Santos, Presidente do
Instituto Helena Antipoff, e Mônica Messenberg Guimarães, Secretária
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 9/5/2002, e do Conselheiro
José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.599
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e 1.910/2001 e 2.013/2002, no 10 turno (Deputado Antônio Carlos
Andrada); 1.977 a 1.983 e 1.962/2002, no 1° turno (Deputado Luiz
Fernando Faria); Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, no 1°
turno, e Projeto de Lei n° 1.926/2001 no 2 1 turno (Deputado Ivair
Nogueira); Projetos de Lei n°5 1.897/2001, no 1° turno (Deputado
Rêmolo Aloise), e 552/99, no 1° turno (redistribuído ao Deputado Luiz
Fernado Faria). 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°
turno, do Projeto de Lei n° 552/99 na forma original (relator: Deputado
Luiz Fernando Faria) e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 50/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Administração Pública, com as Emendas n os 1 a 17, apresentadas,
ficando prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 9 (relator: Deputado Ivair

Nogueira), e dos Projetos de Lei n os 1.897/2001 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Rêmolo Aloise); 1.910/2001 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada); 1.962, 1.976 a 1.980, 1.982 e 1.983/2002 na forma
original (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ivair Nogueira, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.926/2001, no 2 0 turno, com a
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado Antônio Carlos Andrada. O Projeto de Lei n°
1.707/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise, em
que solicita seja oficiado ao Secretário de Estado da Fazenda para
que envie a esta Casa todos os precatórios pendentes de pagamentos
pelo DER-MG e outro em que solicita seja oficiado ao Secretário de
Estado da Saúde para que envie a esta Casa toda a documentação
referente à implantação do sistema "on line" nas regionais dessa
Secretaria; do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja oficido ao
DER-MG para encaminhar a esta Casa informações sobre os
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consórcios firmados com as construtoras TERCAN/Queiroz
Galvão- ANG/Barbosa Meio e Carioca/SERVEMG para a construção
da BR-381; do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja
convidada a participar desta reunião a Sra. ledyr Bambirra, Presidente
da Federação das Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas
Gerais. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença dos Srs. José Roberto Avelar,
Superintendente de Finanças, e Lúcia Vieira Sarapo, Diretora de
Apoio ao Estudante, ambos da Secretaria de Estado da Educação,
representando o titular da Pasta, e da Sra. ledyr Bambirra, Presidente
da Federação das Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas
Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência 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, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira - Luiz Fernando Faria - Gil Pereira - Antônio Andrade.
ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e três de maio de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Edson Rezende e Eduardo Brandão (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo
Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Márcio Messias Pires, Diretor-
Presidente do Sindicato dos Empregados da Prefeitura de
Muzambinho, manifestando seu repúdio pela discriminação aos

rs
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portadores de deficiência em cargos públicos; e do Sr. Paulo
Tadeu Silva D'Arcádia, Prefeito Municipal de Poços de Caldas,
publicado no "Diário do Legislativo", no dia 18/5/2002. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5 2.110 e
2000/2002 (Deputado Djalma Diniz); 2.111/2002 (Deputado Edson
Rezende) e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 2.117/2002.
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 os pareceres pela
aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.449/2001 com as
Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Administração Pública, e com as
Emendas nos 5 a 8, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social (relator: Deputado Edson Rezende); e do Projeto de Lei
n° 1.896/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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 n°5 1.891/2001 com a Emenda n° 1;
2.092/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.034, 2.037 com a Emenda n° 1, 2.038, 2.039/2002 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Djalma Diniz); 2.081, 2.094,
2.100/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Edson Rezende).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 3.333/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

3.338/2002, da Deputada Elaine Matozinhos. 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
aprovados requerimentos dos Deputados Edson Rezende em que
solicita seja realizada audiência pública, em Barbacena, para discutir a
questão dos agrotóxicos; seja realizado debate público sobre doenças
ocupacionais; seja enviado oficio à Regional Centro Sul da Prefeitura
de Belo Horizonte a fim de que seja cedido o espaço pretendido para
o projeto "Arte na Rua" para a Associação dos Artesãos e Produtores
de Variedades de Minas Gerais; Maria Olívia solicitando a realização
de um ciclo de debates ou fórum com a finalidade de discutir a
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situação do idoso no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Luiz Menezes, Presidente - Edson Rezende - Fábio Avelar.
ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de dois

mil e dois, comparecem na Casa da Juventude, na cidade de Itaobim,
os Deputados Rogério Correia e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera a ata aprovada e solicita aos membros da
Comissão que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a audiência pública, com a finalidade de debater a situação da
prostituição infantil no Estado. A seguir, registra a presença dos Srs:
Manoel Viana de Souza, Secretário Municipal de Educação e
representante do Prefeito Municipal de Itaobim; Wilson Barreto Froes,
Presidente da Câmara Municipal de ltaobim; Eugênio Costa Mimoso,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Itaobim; Raif Fabiano Faria, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jequitinhonha;
João Soares da Silva Júnior, Secretário do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de ltaobim; Cláudia Aparecida
de Oliveira, Presidente do Portal da Alvorada, projeto do Governo
Federal, em ltaobim, e os convida a tomar assento à mesa. Os
Deputados tecem os comentários iniciais e, após, os expositores
discorrem sobre o tema em questão. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, 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, 24 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente.
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ATA DA 13 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio de dois

mil e dois, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Timóteo o
Deputado Rogério Correia, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a prostituição
infantil no Estado e comunica o recebimento de ofício da Deputada
Elbe Brandão, justificando sua ausência nesta reunião e informando
que se fará representar por sua assessora parlamentar, Sra. Karla
Roque. Registra-se a presença dos Srs. Vereadores Eduardo
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo; Natanael
Estevam, Presidente da Comissão de Direitos Humanos; Roberto
Paiva, Presidente da Comissão de Educação; Sérgio Mendes,
Presidente da União dos Vereadores da Região do Vale do Aço;
Gentil Lima, representante da UVEMIG; José Silva e Raimundo
Nonato; Juarez Pedro Aredes e José Horta Filho, Vereadores à
Câmara Municipal de Taquaraçu de Minas; Paulo César Assumpção
Dettogne, Delegado Regional da Comarca de Ipatinga; Ten. Marlúcio
Fernandes, representante do Batalhão da Polícia Militar; José Pedro
Torres, Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e da
Adolescência de Timóteo; e das Sras. Maria das Graças Brandão Moi,
Vice-Presidente do Conselho Tutelar da Criança e da Adolescência, e
Diva Martins Gonçalves, Presidente do Conselho Tutelar de Timóteo,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado
Rogério Correia, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Márcio Kangussu - Fábio Avelar.

ri
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.120/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei sob comento

objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona à
Associação Creche Recanto Feliz, situada no Município de Monte
Azul.

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e
Justiça procedesse ao exame preliminar da matéria, e atendendo a
requerimento formulado pelo próprio autor, foi ela encaminhada a este
órgão colegiado, a fim de receber parecer, 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 poderá ter
a população do município agraciada com a doação.

A autorização legislativa, 'in casu", vem atender ao disposto no § 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 dos balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, a qual a torna obrigatória ao se fazer
movimentação dos valores do Tesouro mediante venda ou doação.
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°

1.12012000, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - ivair Nogueira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.013/2002
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

altera os arts. 26, 27, 29, 31 e 34 da Lei n° 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia manifestou-se pela aprovação da proposição com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição em pauta aperfeiçoa as normas de execução penal

contidas na seção "Da Instrução" da mencionada lei, principalmente
ao tornar possível aos presos cursarem o ensino supletivo e ao
ampliar as possibilidades de freqüentarem o ensino fundamental.

Assim, entendemos que a proposição é meritória, visto que o ensino
é de fundamental importância para a reeducação e reintegração
daqueles que momentaneamente se encontram afastados do convívio
social, objeto da execução penai.

Por outro lado, não se pode ignorar que a proposição gera despesas
para o Estado.

Em primeiro lugar, em uma análise qualitativa, acreditamos que
essas serão de pequena monta, em relação ao orçamento do Estado,
visto que corresponderão à contratação de profissionais ou entidades,
e à implantação da respectiva infra-estrutura para ministrar cursos a
um universo limitado.

Todavia, é necessário quantificar esses custos e estabelecer a sua
forma de financiamento. Remetemos a matéria para regulamentação
quando, então, o Executivo a analisará à luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal e, em especial, poderá indicar o aumento
permanente de receita ou a redução permanente de despesa que
compensará esses custos.

Ademais, é natural a necessidade de um prazo para o Estado
implementar as medidas. E o que fazemos por meio da Emenda n° 2,
transcrita na conclusão desta peça opinativa.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.01312002 no 1 1 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com a Emenda n° 2, a
seguir apresentada.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:

- O Executivo regulamentará esta lei observando o disposto
na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

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

Faria - Dilzon Meio - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.707/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n°
1.707/2001 tem por objetivo alterar 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 reversão dos imóveis ali mencionados.

Após aprovação da matéria no 1° turno, cabe agora a esta Comissão
apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, no 2°
turno, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição da alteração do prazo concedido pela Lei n°

12.995, de 30/7/98, para que os municípios tomem as medidas
necessárias à efetivação das doações ou reversões dos bens imóveis
a eles destinados. Atualmente esse prazo é insuficiente.

Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da
tramitação da matéria no 1° turno. Entendemos que a obrigatoriedade
da autorização legislativa é decorrente de preceitos de ordem
constitucional, administrativa e financeira. Na espécie, atentemos ao
que dispõe a Lei Federal n° 4.320, de 1713164, que estabelece as
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal. Tal diploma estabelece que a movimentação dos
valores do ativo permanente do Estado por venda ou doação se fará
somente com autorização explícita do Legislativo, dada em lei
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especial ou através da lei orçamentária, quando couber. No caso
em questão, a Constituição do Estado, em seu art. 18, estatui lei
autorizativa específica.

Com relação aos aspectos orçamentários e financeiros mais
específicos, devemos observar que a proposta contida no projeto de
lei não ocasiona aumento da despesa, nem incremento de receita nas
contas públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento
estadual. Embora o negócio em causa represente redução do ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro-orçamentário à sua efetivação.

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

1.707/2001, no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.871/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 240/2001, o projeto de lei em teia, que objetiva autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 20 turno, nos
termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em vista do que foi explanado, reiteramos o parecer exarado por

esta Comissão quando da tramitação da matéria no 1° turno. Trata a
iniciativa de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista imóvel constituído de terreno e benfeitorias com área de
824,90 m2, onde funciona um centro de saúde gerido pela Prefeitura.

Acontece que a administração necessita utilizar parte da área
edificada e ociosa para funcionamento da sede do Programa de
Saúde da Família. Atendida a sua reivindicação, necessita realizar
obras no local, adaptando as instalações existentes às suas novas
funções. Por essa razão, faz-se mister ter a propriedade do imóvel.

Dessa maneira, a necessária autorização legislativa vem atender ao
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disposto no § 2 0 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.

Observados os ditames consubstanciados em tal dispositivo, resta-
nos dizer que o projeto de lei em análise não encontra óbice do ponto
de vista financeiro-orçamentário. E, mais, a transferência de domínio a
que alude não causa impacto na lei orçamentária nem representa
despesas ou incremento de receita na contabilidade pública.

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à
aprovação da matéria.

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

1.871/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Dilzon Meio - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.926/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.926/2001
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -,
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste - PCPR - e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1, 2 e 4, vem, agora, a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
Em atendimento ao disposto nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da

Constituição do Estado e no art. 32, § 1°, 1, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000, o Projeto de Lei n° 1.92612001 autoriza o
Poder Executivo a celebrar contrato de mútuo no valor de até setenta
milhões de dólares com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento. Destinado ao financiamento do Projeto de Combate
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à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste, o projeto foi
incluído no Orçamento do Estado para o exercício de 2002, na
programação Encargos Gerais do Estado - SEPLAN.

Conforme foi manifestado no parecer desta Comissão para o 1°
turno, a contratação do financiamento dependerá da observância do
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. Na verdade, a
autorização legislativa é, tão-somente, o pré-requisito inicial para a
efetivação do empréstimo, que, adicionalmente, deverá observar os
parâmetros aprovados pelas resoluções mencionadas e contar com
autorização específica do Senado Federal, por se tratar de operação
de crédito externo.

Ademais, uma vez que a operação 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 de Minas Gerais e os pareceres da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro
Nacional. Cumpre salientar 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.

Em que pese à ausência de informações quanto aos prazos de
amortização e de carência, quanto à taxa de juros, quanto ao
indexador e quanto à forma de repactuação do saldo devedor,
acreditamos que a linha de crédito do Banco Mundial terá condições
compatíveis com o retorno para o Estado de uma aplicação de
recursos, a fundo perdido, em uma região com carência generalizada
de infra-estrutura produtiva. Nesse sentido, a análise a ser feita pelo
Ministério da Fazenda conterá avaliações da oportunidade e dos
custos da operação e do impacto sobre as necessidades de
financiamento do setor público.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do
Estado, a Resolução n° 40, de 2001, determina que, ao final do
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décimo quinto 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 um quinze avos a cada exercício financeiro. Assim,
considerando que a dívida fundada, em 31/1212001, era de
R$28.700.000.000,00 e que a receita corrente líquida somava
R$11.400.000.000,00, pode-se deduzir que a dívida consolidada do
Estado, ao final de 2002, deverá ser reduzida em R$393.300.000,00.
Cabe salientar que o cumprimento dessa meta será facilitado se o
crédito do Estado de Minas Gerais, 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.

A Emenda n°2, aprovada no 1° turno, pretende impedir a aplicação
dos recursos em finalidades diversas daquelas previstas no projeto e
determina que o produto da operação seja depositado em conta
específica, vedada qualquer dedução. Cabe salientar que os
empréstimos do Banco Mundial são, por força de dispositivo
contratual, sacados em "tranches", mediante a comprovação da
aplicação dos recursos de acordo com as condições pactuadas.
Adicionalmente, em obediência às normas gerais de operação do
Banco Mundial, deverão ser depositados em conta bancária
específica, devidamente apartada do caixa único do Tesouro
Estadual. Apresentamos, porém, a Emenda n° 1, de forma a retirar do
texto a expressão "vedada qualquer dedução". A expressão é
inconveniente, uma vez que as taxas contratuais serão debitadas na
referida conta, a exemplo da taxa de serviço de um por cento sobre o
valor do empréstimo e da taxa de comprometimento de zero vírgula
setenta e cinco por cento sobre o saldo não sacado após o transcurso
de sessenta dias contados da data da sua liberação.

Em conclusão, diante da grave situação financeira do Estado,
reafirmamos a necessidade de que a efetivação do empréstimo em
questão seja estudada no contexto de um planejamento da
administração das dívidas fundada e flutuante do Estado de Minas
Gerais.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.926/2001, no 20 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

EMENDA N°1 AO VENCIDO NO 1° TURNO
Dê-se ao parágrafo único do art. l°a seguinte redação:	-
"Art. 1° - ....................
Parágrafo único - Os recursos de que trata o "caput" deste artigo não

terão destinação diversa da prevista por esta lei e serão depositados
em conta específica para tal finalidade.".

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

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.926/2001

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -,
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste - PCPR - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair empréstimo no

valor de até US$70.000.000,00 (setenta milhões de dólares norte-
americanos) com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -' destinado ao Projeto de Combate à
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR.

Parágrafo único - Os recursos de que trata o "caput" deste artigo não
terão destinação diversa da prevista por esta lei e serão depositados
em conta específica para tal finalidade, vedada qualquer dedução.

Art. 20 - Para a consecução dos objetivos do PCPR, serão aplicados,
além dos recursos provenientes do empréstimo com o BIRD, até
US$15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos) como contrapartida do Estado e até US$8.400.000,00
(oito milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) como
contrapartida das comunidades beneficiárias, aportados em trabalho,
materiais ou espécie.

Art. 30 - Os recursos do PCPR serão alocados em duas etapas,
cabendo a cada uma delas recursos no valor de até
US$46.800.000,00 (quarenta e seis milhões e oitocentos mil dólares
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norte-americanos), assim distribuídos:

- US$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-
americanos) provenientes do BIRD;

II - US$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil dólares norte-
americanos) como contrapartida do Estado de Minas Gerais;

III - US$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos) como contrapartida das comunidades beneficiárias,
aportados em trabalho, materiais ou espécie.

Art. 40 - A autorização de que trata esta lei e o valor global do PCPR
têm como limite o valor em real apurado mediante a conversão pelo
câmbio da data da celebração do contrato de empréstimo,
correspondente aos valores especificados nos arts. 1 0, 20 e 30 desta
lei.

Art. 5° - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei destinar-se-
ão ao financiamento de empreendimentos de pequeno porte de
natureza social, produtiva e de infra-estrutura nos municípios da
região mineira do Nordeste (Norte de Minas e Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri), obedecendo a critérios técnicos, econômicos,
financeiros, de sustentabilidade e de preservação ambiental, a serem
estabelecidos conjuntamente pelo BIRD e pelo Estado.

Art. 60 - O Estado obriga-se a vincular, a título de contragarantia à
garantia da União, a sua cota de repartição constitucional das receitas
tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, complementadas por
suas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 4 0, todos da
Constituição Federal, ou outras garantias em direito admitidas.

Art. 70 - O Poder Executivo fará incluir na lei orçamentária anual
dotações suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes
do contrato de empréstimo firmado nos termos desta lei, bem como
fará constar o PCPR nos seus planos de governo.

Art. 80 - Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral autorizada a 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.

Art. 90 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa:
- cópia do contrato celebrado com o Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -;
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II - detalhamento dos projetos financiados com os recursos de

que trata esta lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.017/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem

por objetivo revogar dispositivos da Lei n° 10.848, de 3/8/91, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz imóvel que
especifica.

Aprovado no 1° turno, vem agora o projeto a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 20 turno, nos termos dos arts. 189 e 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Luz imóvel urbano de 335m 2, com a condição de ser
utilizado para abrigar instalações da Câmara Municipal. Além disso, o
mesmo diploma prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, no
prazo de dois anos, a contar da data de sua publicação, não lhe fosse
dada a destinação prevista.

Ocorre que o terreno, dada sua área reduzida, é considerado
inadequado para tal fim, o que levou a municipalidade a se decidir por
adquirir outro de dimensões apropriadas.

Daí a necessidade de se revogarem as cláusulas de finalidade e de
reversão - constantes do parágrafo único do art. 1° e do art. 20 -, de
modo a que o município esteja desimpedido para vender o terreno.
Registre-se que os recursos dessa operação serão aplicados na
conclusão da sede da Câmara.

No que concerne à área de atuação desta Comissão, reafirmamos
que a pretendida suspensão de encargo não traz nenhuma
repercussão financeira, orçamentária ou patrimonial, o que significa
que o projeto de lei não necessita apresentar fontes orçamentárias
para sua aprovação.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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2.017/2002 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Diizon Meio -

Rêmolo Aloise - ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2002

ATAS

ATA DA 36P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/5/2002
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - Registros de
Presença - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.191 a 2.195/2002 - Requerimentos

n
o
s 3.375 a 3.384/2002 - Requerimentos da Comissão do Trabalho e

dos Deputados Agostinho Patrús, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta
e outros e Sargento Rodrigues e outros - Proposição Não Recebida:
Projeto de lei do Deputado Gil Pereira - Comunicações:
Comunicações da CPI da Mineração Morro Velho, das Comissões de
Direitos Humanos, do Trabalho, de Defesa do Consumidor e de
Turismo e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Sávio Souza Cruz,
Bilac Pinto (2) e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Sargento Rodrigues - 2 Parte (Ordem do Dia): ? Fase:
Abertura de Inscrições - Questão de Ordem - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e
outros, Sargento Rodrigues e outros e Dalmo Ribeiro Silva;
deferimento - 2 a Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em l o turno, do Projeto de Resolução n°
2.024/2002; questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de número regimental para votação; suspensão
e reabertura da reunião; existência de número regimental para
apreciação das matérias constantes na pauta - votação do projeto,
salvo emendas, aprovação; votação das Emendas n os 1 e 2;
aprovação; votação da Emenda n° 3; rejeição - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 2.022/2002; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo n° 2, salvo emenda; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação da Emenda n° 1;
aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n°
2.083/2002; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.310/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em
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1° turno, do Projeto de Lei n° 1.373/2001; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.742/2001; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas e subemenda; aprovação; votação da Emenda n° 1 e da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2; aprovação; prejudicialidade da
Emenda n° 2 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.844/2001; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.938/2002; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno,
do Projeto de Lei n° 1.26212000; aprovação - 3 3 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 - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais -
Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Flégis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George -
Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

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)

rs
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Ata

- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, l'-Secretária "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Da Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do STF,
que essa Corte deferiu, em 91512002, liminar para
eficácia da alínea "f" do inciso IV do art. 161 e dos §
199 da Constituição do Estado.

Do Sr. Romel Anízio Jorge, Deputado Federal,
recebimento de cópia do Requerimento n° 3.317/2002,

comunicando
suspender a

e 20 do art.

acusando o
do Deputado

Paulo Piau.
Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança

Pública, informando, em atenção ao Requerimento n° 3.256/2002, da
Deputada Elaine Matozinhos, que, no momento, não há servidora
disponível para prestar serviços como Delegada de Polícia em
unidade especializada de repressão de crimes contra a mulher, em
Paracatu.

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, encaminhando informações relativas
ao Requerimento n° 2.845/2001, da Comissão de Transporte, em que
solicita o asfaltamento do trecho da BR-135 que liga ltacarambi à
divisa com a Bahia.

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação,
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 3.161/2002, do
Deputado Dimas Rodrigues, manifestação da Reitoria da UEMG.

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando informe financeiro
referente às atividades dessa Casa em abril de 2002. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Ronaldo Fernandes, Roberto Ferreira Chaves, Edson
Sgrancio e Mário Montingelli Júnior, Presidentes das Câmaras
Municipais de Ribeirão Vermelho, Itabira, Mantena e Poços de Caldas,
respectivamente, manifestando apoio à aprovação do Projeto de Lei n°
2.093/2002. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

rÃ
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Dos Srs. Gelson Luiz de Moura, Roberto Ferreira Chaves e

Romeu Andrade Mendes Filho, Presidentes das Câmaras Municipais
de Além Paraíba, Itabira e Campanha, respectivamente, fazendo a
inscrição dessas Câmara Municipais no 1 Concurso Estadual de Sites
de Turismo em Minas Gerais.

Do Sr. Roberto Naves Cocota, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, manifestando o apoio dessa Casa às reivindicações do
Sindicato único dos Trabalhadores em Educação. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.286/2002,
do Deputado Dilzon Meio. (- Anexe-se ao Requerimento n°
3.286/2002.)

Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Presidente da Agência Nacional de
Aguas, informando que foi firmado convênio entre a entidade e o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça,
do Ministério Público do Estado, encaminhando informações relativas
ao Requerimento n° 3.282/2002, da Comissão de Direitos Humanos. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 3.282/2002.)

Do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior da
PMMG, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
2.642/2001, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao
Requerimento n°2.642/2001.)

Da Sra. Elizabeth Matos de Menezes, Gerente da GEPAE, do
Ministério da Educação, informando que a transferência de recursos
financeiros à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar
continuará ocorrendo regularmente. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Ana Rita Perini de Oliveira, Gerente da Divisão de
Documentação e Informação da FEAM, encaminhando informações
relativas ao Requerimento n° 2.140/2001, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.140/2001.)

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de
Administração do Bradesco, encaminhando exemplar do Relatório
Anual e Balanço Social do Banco Bradesco S.A. relativos a 2001.
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CARTÃO

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde,
agradecendo o envio de publicação que contém o balanço das
atividades das Comissões desta Casa em 2001.

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

dos Deputados à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
Domingos Brasão, Presidente da Comissão de Minas e Energia;
André Luís, da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento; e
Deputado Dica, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.

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°2.191/2002
Declara de utilidade pública a Associação Atlética e Escolinha de

Futebol e Futsal Laticínios, com sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética e

Escolinha de Futebol e Futsal Laticínios, com sede no Município de
Nanuque.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2002.
Marco Régis
Justificação: A proposição que ora apresentamos tem por finalidade

declarar de utilidade pública Associação Atlética e Escolinha de
Futebol e Futsal Laticínios, com sede no Município de Nanuque.

Fundada em 1 0/7/99, a Associação Atlética e Escolinha de Futebol e
Futsal Laticínios tem por finalidade proporcionar a difusão de
atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o
futebol, podendo, praticar ou competir em todas as modalidades
esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino,
nos termos da legislação vigente.
A declaração de utilidade pública é, em verdade, um
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reconhecimento de suas atividades em favor dos menos
favorecidos daquela localidade.

- 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°2.192/2002
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Jesus e as

Crianças, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Jesus e as Crianças, 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, 28 de maio de 2002.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Jesus e as Crianças, com sede no Município de
Belo Horizonte, a qual tem como finalidade estatutária o amparo em
regime de semi-internato, de 100 crianças carentes até 6 anos de
idade, da segunda à sexta-feira, das 7 às 17 horas. As crianças
recebem boa alimentação, educação com profissionais capacitados,
além de contar com a participação dos alunos de medicina da UFMG
nas prevenções e nos cuidados com a saúde.

Trata-se de uma associação civil de naturezas filantrópica, caritativa,
de assistência social, 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°2.193/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Alternativos na Saúde

Naturalista do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Alternativos na Saúde Naturalista do Estado de Minas Gerais, com
sede no Município de Governador Valadares.

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 28 de maio de 2002.
Ivo José
Justificação: A Associação dos Alternativos na Saúde Naturalista do

Estado de Minas Gerais é uma entidade civil sem fins lucrativos que
foi criada com o objetivo de criar mecanismos para o estudo dos
recursos naturais, a preservação da flora e da fauna, dos rios e dos
lagos. Promove também a educação ambiental, estudos de
alimentação natural, meios terapêuticos e alternativos à saúde,
através de seminários, conferências, cursos, convênios, feiras,
exposições.

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade mineira, solicitamos o inestimável apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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°2.194/2002
Declara de utilidade pública a Escola de Aprendizagem Musical,

Banda de Música e Coral 24 de Setembro, com sede no Município de
Mar de Espanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola de

Aprendizagem Musical, Banda de Música e Coral 24 de Setembro,
com sede no Município de Mar de Espanha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Bené Guedes
Justificação: A Escola de Aprendizagem Musical, Banda de Música e

Coral 24 de Setembro é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivo promover o congraçamento da comunidade por meio de
atividades culturais e musicais, assim como a divulgação de
programas e atividades que busquem o desenvolvimento cultural de
Minas Gerais.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente

rÁH
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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°2.195/2002
Torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas para

deficientes físicos e idosos em estabelecimentos centrais de compras
e "shopping centers".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os estabelecimentos centrais de compras e "shopping

centers" obrigados a fornecer, gratuitamente, cadeira de rodas para
deficientes físicos e idosos.

Art. 20 - A utilização de cadeira de rodas a que se refere o art. 1°
desta lei será restrita à área do estabelecimento comercial, ao qual
compete manter o equipamento em perfeita condição de uso.

Art. 30 - O estabelecimento comercial de que trata o art. 1° desta lei
afixará em suas dependências interna e externa, em local de grande
visibilidade, placas indicativas dos postos de retirada de cadeira de
rodas.
Art. 4° - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os

estabelecimentos infratores a multa diária de 500 Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais - UFEMG.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2002.
Miguel Martini
Justificação: Devido a vários fatores aumenta sobremaneira a visita

aos shopping centers e a estabelecimentos similares. A certeza de
segurança e a comodidade de encontrar várias opções sem a
necessidade de maiores deslocamentos fazem com que as pessoas
procurem, cada vez mais, esses locais para realizar suas compras.

Os deficientes físicos e também os idosos muitas vezes sofrem com
a dificuldade de locomoção e, por isso, ficam impedidos de usufruir
das facilidades desses estabelecimentos.

Faz-se necessário que os shopping centers e outros
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estabelecimentos similares voltem a sua atenção para esse
público, que não é pequeno e que necessita nossa atenção.

Não se trata de privilegiar determinada classe; ao contrário,
queremos oferecer condições iguais de acesso a esses locais públicos
de comércio e entretenimento.

Por essas relevantes razões, solicitamos aos nossos pares o apoio à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.375/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja

formulado um voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Monte Azul. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.376/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado um voto de congratulações com o Clube Campestre Rio
Verde, no Município de Jaíba, pelo seu 17° aniversário. (- A Comissão
de Educação.)

N° 3.37712002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde
para que seja instalado um centro regional de saúde em Pirapora. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 3.378/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura, pedindo seja instalado um escritório regional do IMÃ em
Pirapora. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.379/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação, pedindo seja criado um curso Normal Superior em Minas
Novas, a ser ministrado pela UNIMONTES. (- A Comissão de
Educação.)

N° 3.380/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a população de Miravânia, pela
realização da X Vaquejada Nacional. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 3.361/2002, do Deputado Aílton Vilela, solicitando um voto de
congratulações com a Escola Estadual Américo Dias Pereira, em Três
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Corações, por seu 700 aniversário (- A Comissão de Educação.)

N° 3.382/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Paróquia de São José, no
Município de Paraisópolis, pelo transcurso de seus 152 anos de
criação. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.383/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Prados pelo transcurso de seu aniversário de emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.384/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor da Regional Centro-Sul da Prefeitura de Belo
Horizonte com vistas a que seja cedido à Associação dos Artesãos e
Produtores de Minas Gerais o espaço pretendido para
desenvolvimento do Projeto Arte da Rua.

Da Comissão do Trabalho, solicitando seja realizado nesta Casa
ciclo de debates ou fórum com a finalidade de se discutir a situação do
idoso no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja designada comissão
especial para analisar e discutir os problemas relacionados ao
magistério mineiro. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e outros e Sargento Rodrigues e
outros.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Concede isenção de ICMS na aquisição de motocicleta destinada a
utilização como moto-táxi.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 40 da Lei n° 9.944, de 4 de

setembro de 1989, o seguinte inciso VII:
"Art. 40 - .........................................
VII - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada

a emprego na categoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prazo,
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.".
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Art. 20 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à

execução desta lei no prazo de trinta dias a contar 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, 28 de maio de 2002.
Gil Pereira
Justificação: É uma injustiça com uma grande parcela de

trabalhadores mineiros a não-incidência do benefício já existente para
aquisição de veículo de aluguel para transporte de passageiros. A
legislação em vigor beneficia, de maneira acertada, diversas
categorias que podem adquirir o veículo utilizado em seu trabalho
diário.

Este projeto visa corrigir essa injustiça, incluindo a possibilidade de,
na aquisição de motocicletas para serem utilizadas no transporte de
passageiros (moto-táxis), serem concedidas as mesmas isenções
atualmente existentes para a aquisição de táxis.

Vale ressaltar que a atividade de moto-taxista é hoje regulamentada
em diversas cidades mineiras e, além de facilitar o transporte das
pessoas, é importante fonte de renda de inúmeros cidadãos mineiros.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Fábio Avelar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI da

Mineração Morro Velho, das Comissões de Direitos Humanos, do
Trabalho, de Defesa do Consumidor e de Turismo e dos Deputados
Wanderley Ávila (2), Sávio Souza Cruz, Bilac Pinto (2) e Dalmo
:Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

povo que nos vê pela TV Assembléia, pessoas presentes nas galerias,
externamos, nesta tarde, nossa preocupação com a chamada
indústria das multas. O Estado continua sofrendo com o DNER e com
a empresa Consórcio Rodovida. Apesar de os marqueteiros terem lhe
dado esse nome, entendemos que deveria ser chamado "Consórcio
Rodolucro", porque, afinal de contas, o cidadão, o proprietário do
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veículo, o motorista, a cada dia reclama da forma como o DNER,
junto com essa empresa, vem tratando as questões das multas nas
rodovias federais. Há poucos dias, vimos, pelo jornal "Estado de
Minas", entrevista do Sr. Paulo Miranda, representante da Federação
Nacional dos Transportes. Como membro da Junta Administrativa do
DNER, veio a público externar sua preocupação em relação ao
funcionamento da JARI. Há tempos, na função de relator na Comissão
Especial das Multas, tive, juntamente com o Deputado Alberto Bejani,
Presidente da Comissão, a felicidade de, junto a outros parlamentares
desta Casa, ao longo de três meses, cancelar 131 mil multas, bem
como fazer com que o DNER devolvesse o dinheiro a 13 mil pessoas
notificadas por outras multas. Portanto, foi um trabalho sério e
coerente, em que conseguimos mostrar a safadeza, a roubalheira que
se instalou no Estado, por meio dessas empresas que estão lidando
com a indústria das multas.

O cidadão que paga seus impostos, - como IPVA, Taxa de
Licenciamento, IPI, ICMS - ainda tem de conviver com essa
roubalheira do DNER, em conjunto, parceria, co-autoria com o
Consórcio Rodovida. Não podemos permitir que fatos como esse
continuem acontecendo no Estado. O relatório final da Comissão
Especial, de que fui relator, concluiu pela necessidade de instalação
de CPI, a fim de que pudéssemos ter a competência legal para
quebrar os sigilos bancários dessas empresas e de seus sócios, além
de argüir o DNER. Infelizmente, não tivemos a melhor acolhida por
parte da Presidência desta Casa, cujo entendimento foi o de que a
Comissão Especial não poderia ser transformada numa CPI.

Naquela ocasião, centenas de cidadãos procuraram o meu gabinete
e o do Deputado Alberto Bejani, solicitando ajuda para resolver a
questão das multas. Até hoje nossos gabinetes estão fazendo,
gratuitamente, recursos para quem nos procura relatando seu
problema, sua angústia e, acima de tudo, a revolta para com a
indústria das multas que se instalou em Minas.

Assumimos o compromisso de que não deixaríamos esse assunto
em banho-maria. Portanto, retornamos à tribuna para denunciar a
forma fraudulenta e inescrupulosa com que os radares continuam
multando os cidadãos nas rodovias federais que cruzam o Estado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em apar te)* - Deputado Sargento
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Rodrigues, parabenizo-o, não só pelo excelente trabalho que está
desempenhando nesta Casa, mas também pelo pronunciamento, que
revela a sua vontade de proteger e resguardar os direitos do povo
mineiro. Rendo as minhas homenagens ao Deputado Alberto Bejani,
que, no ano passado, ao lado de V. Exa. e de inúmeros outros
Deputados, teve a oportunidade de realizar grande trabalho,
combatendo a ganância da indústria de multas em todo o País.

Demonstrando preocupação para com essa crueldade imposta pela
indústria de multas, apresentamos projeto de lei, que já foi aprovado
em duas comissões e se encontra na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para, espero, ser também aprovado pelos
ilustres pares. Trata-se de um projeto importantíssimo, cujo objetivo é
eliminar definitivamente a indústria de multas, que reina não só em
Minas Gerais, mas em todo o Brasil.

Esse projeto determina que o Estado só poderá celebrar contratos -
obviamente, por meio de licitação, - com as administradoras de
radares se fixar, antecipadamente, valor mensal a ser pago. Hoje,
testemunhamos que as indústrias de multas têm os seus ganhos, os
seus rendimentos por meio de um percentual estipulado. Dessa forma,
a própria administradora de radares faz o seu faturamento, o
rendimento.

Os radares ficam no meio do mato, atrás das placas, das árvores.
São colocados de forma sorrateira, desrespeitando milhares de
mineiros e enriquecendo meia dúzia de empresários.

Espero que esta Assembléia Legislativa compartilhe dessa luta e
agilize a aprovação desse projeto, que pode servir de exemplo para os
municípios que já implantaram esse tipo de serviço, principalmente
Belo Horizonte, e que também pode servir de modelo para os outros
Estados da Federação. O Governo Federal - antigamente pelo DNER
e, agora pelo DENIT - poderá também implantar esse nosso projeto e
até - quem sabe? - aperfeiçoá-lo, aprimorá-lo, de forma que esses
radares tenham perfil educativo, e não punitivo e arrecadador de
recursos, conforme estamos observando. Parabéns, Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o do Deputado Dinis
Pinheiro. Seu projeto terá a melhor acolhida de nossa parte, bem
como da Bancada do PDT. Solicitamos ao Presidente desta Casa,
Deputado Antônio Júlio, que coloque o projeto na pauta o mais rápido
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possível, porque o cidadão não agüenta mais transitar nas
rodovias federais que cruzam Minas Gerais.

O Deputado Luiz Menezes (em aparte) - Cheguei à conclusão de
que aquilo que recebo na Assembléia não dá para pagar as multas.
Estamos dispostos até a vir de Itabira a Belo Horizonte a pé, porque,
senão, acabaremos perdendo a furreca que temos. Por essa razão,
bato palmas pela sua atitude. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o do Deputado Luiz
Menezes. V. Exa. também está sendo extremamente prejudicado,
porque a rodovia que o leva até sua cidade, Itabira, que todos
conhecemos, é a antiga BR-262, hoje BR-381, e ali não se pode
passar de 80km por hora. Certamente os cidadãos mineiros que
utilizam essa rodovia sofrem muito ao se deslocarem para aquela
região, pois, além dessa limitação, há os radares ao longo de toda a
rodovia. Esses radares pertencem à Rodovida. E brincadeira.
Sabemos que o cidadão que criou essa mensagem, do ponto de vista
de "marketing", criou-a justamente para evitar que as pessoas
chamassem o consórcio de "rodolucro".

Portanto, como estava esclarecendo, entendemos que o cidadão
Paulo Miranda, quando fez a denúncia, estava coberto de razão.
Disse, com muita clareza, que sempre é voto vencido na Junta
Administrativa de Recursos ao Infrator, porque os demais
representantes são do DNER e, certamente, optam pela manutenção
da multa imposta.

Já existem várias decisões judiciais que concluem não poder o
cidadão ser apenado antes de ser notificado para apresentar a sua
defesa e contraditório. Mas, hoje, a JARI determina a penalidade. E
como se o cidadão fosse levado a julgamento e, antes de o advogado
fazer a sua defesa, fosse condenado.

O Código de Trânsito Brasileiro não pode se sobrepor à Carta
Magna, que prevê que todos têm amplo direito à defesa e ao
contraditório. Toda multa notificada por radar ou por agente deve
prescrever um prazo para que o cidadão apresente a sua defesa por
escrito. Ai, sim, após ter apresentado sua defesa, com os prazos
preestabelecidos em lei, essa multa seria julgada pela JARI e, com
certeza, seria dada a penalidade ao infrator, caso não conseguisse
comprovar sua inocência naquele auto de infração de trânsito.
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A JARI foi denunciada, aquilo está um absurdo, as pessoas que

lá se encontram já estão sendo manipuladas há muito tempo. A
denúncia do Sr. Paulo Miranda, do jornal "Estado de Minas", veio
simplesmente confirmar todas as suspeitas que tínhamos, quando
fomos relator da Comissão Especial das Multas.

Após investigação, descobrimos que o contrato milionário de
R$500.000.000,00, em cinco anos, é o que o Consórcio Rodovida
firmou com o DNER. Certamente a empresa quer multar para que
possa, cada vez mais, arrecadar. Pasmem: o DNER fica com a
quantia de R$55,50 numa multa no valor de R$400,00, R$500,00,
R$600,00, e o restante vai para o Consórcio Rodovida, empresa
vencedora da licitação e que firmou, com o DNER, esse contrato de
R$500.000.000,00, ou seja, meio bilhão de reais, para assaltar o bolso
do contribuinte mineiro, do cidadão mineiro, que transita por essas
rodovias federais.

Portanto, deixamos claro que não podemos nos calar no momento
em que o cidadão está sendo assaltado e, pior, de forma conivente
com o órgão federal, que é o DNER. Acredito que os Deputados
Federais, que o Presidente Aécio Neves poderiam, e podem muito
bem, por intermédio da Câmara Federal, instalar uma CPI para
investigar isso, já que é de competência exclusiva do Deputado
Federal investigar os órgãos federais. Portanto, apelamos ao
Deputado Aécio Neves para que instale uma CPI para que possamos
pôr fim nessa roubalheira que se instalou no Estado. Muito obrigado.

Sem revisão do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - 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 de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

aproveito a oportunidade para manifestar sentimento de pesar pelo
falecimento, ocorrido ontem, em Belo Horizonte, de um grande
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mineiro, um grande amigo de Minas Gerais, companheiro de
todos nós. Refiro-me ao advogado Alvaro Batista de Oliveira, o "leié",
amigo de todos nós. Quero, desta Assembléia Legislativa, manifestar
esse sentimento profundo. Todos que compareceram ao seu velório e
enterro fomos testemunhas de quanto era querido por todos que o
conheceram, que tiveram convívio com ele ao longo desses anos de
sua breve passagem pela terra. Manifesto, portanto, à sua família, aos
filhos e à esposa e a todos os seus amigos meu sentimento de perda
pela morte de um grande amigo de todos nós. Obrigado.

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

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimentos n° 3.384/2002,
da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 75 a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n.°
2.035/2002, do Deputado João Leite, e dos Requerimentos nos
3.260/2002, do Deputado Doutor Viana, 3.281/2002, do Deputado
Geraldo Rezende, e 3.29812002, do Deputado Dlamo Ribeiro Silva; de
Defesa do Consumidor - aprovação, na gia Reunião Extraordinária, do
Requerimento n° 3.29912002, da Comissão do Trabalho; do Trabalho -
aprovação, na 28a Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei nos
1.891/2001, do Deputado Bené Guedes, 2.034/2002, do Deputado
João Leite, 2.037/2002, do Deputado Márcio Kangussu, 2.038, do
Deputado Miguel Martini, 2.039/2002, do Deputado Paulo Pettersen,
2.081/2002, do Deputado Antônio Andrade, 2.092 e 2.100/2002, do
Deputado Dinis Pinheiro, e 2.094/2002, do Deputado Mauri Torres, e
dos Requerimentos de n

o
s 3.333/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 3.338/2002, da Deputada Elaine Matozinhos; e de Direitos
Humanos - aprovação, na 109 a reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 3.311/2002, da Deputada Elaine Matozinhos; 3.313/2002, dos
Deputados Marco Régis, Adelino de Carvalho, Adelmo Carneiro Leão,
Agostinho Patrús, Agostinho Silveira, Ailton Vilela, Ambrósio Pinto,
Amilcar Martins, Antônio Andrade, Arlen Santiago, Bilac Pinto, Cabo
Morais, Carlos Pimenta, Chico Rafael, Cristiano Canêdo, Dalmo
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Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro,
Doutor Viana, Durval Angelo, Edson Rezende, Eduardo Brandão, da
Deputada Elaine Matozinhos, Mauri Torres, Fábio Avelar, Geraldo
Rezende, Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira, João Paulo, João
Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, José Henrique, Kemil
Kumaira, Luiz Fernando Faria, Luiz Menezes, Luiz Tadeu Leite,
Marcelo Gonçalves, Márcio Kangussu, Maria José Haueisen, Maria
Olívia, Mauro Lobo, Pastor George, Paulo Pettersen, Paulo Piau,
Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Sávio Souza
Cruz, Sebastião Navarro Vieira, Wanderley Avila, Olinto Godinho e Ivo
José; e 3.314/2002, dos Deputados Marco Régis, Adelino de
Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrús, Agostinho
Silveira, Aílton Vilela, Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Antônio
Andrade, Arlen Santiago, Bilac Pinto, Cabo Morais, Carlos Pimenta,
Chico Rafael, Cristiano Canêdo, Dalmo Ribeiro Silva, Dimas
Rodrigues, Dinis Pinheiro, Doutor Viana, Durval Angelo, Edson
Rezende, Elaine Matozinhos, Mauri Torres, Dilzon Meio, Fábio Avelar,
Geraldo Rezende, Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira, João
Paulo, João Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, José Henrique,
Kemil Kumaira, Luiz Fernando Faria, Luiz Menezes, Luiz Tadeu Leite,
Marcelo Gonçalves, Márcio Kangussu, Maria José Haueisen, Maria
Olívia, Mauro Lobo, Pastor George, Paulo Pettersen, Paulo Piau,
Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Sebastião
Navarro Vieira, Wanderley Ávila, Olinto Godinho, Ivo José e Sávio
Souza Cruz; e pela CPI da Mineração Morro Velho - informando o final
dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte
relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA CPI DA MINERAÇÃO MORRO VELHO
De autoria do Deputado Durval Angelo, o requerimento que deu

origem à CPI da Mineração Morro Velho foi apresentado em
8/11/2001. A Comissão iniciou seus trabalhos em 16/1112001. Devido
ao recesso parlamentar, previsto no art. 13 do Regimento Interno, a
Comissão suspendeu seu funcionamento no período compreendido
entre 15/12/2001 e 15/2/2002. O prazo para a conclusão dos trabalhos
foi prorrogado por vinte dias.

A Comissão foi composta, em 22/11/2002, pelos Deputados
Eduardo Hermeto, Doutor Viana, Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio,
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Fábio Avelar, Edson Rezende e Mauro Lobo, membros efetivos, e
Jorge Eduardo de Oliveira, Marco Régis, Antônio Carlos Andrada,
Aílton Vilela, Paulo Piau, Adelmo Carneiro Leão e Elaine Matozinhos,
suplentes. Foi eleito Presidente o Deputado Eduardo Hermeto; Vice-
Presidente, o Deputado Eduardo Brandão; relator, o Deputado Doutor
Viana e sub-relator, o Deputado Edson Rezende.

A CPI foi instaurada porque, em audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos desta Casa Legislativa, realizada em 24/9/2001, no
Centro Cultural de Nova Lima, com a participação de,
aproximadamente, 600 empregados da Mineração Morro Velho, na
sua maioria aposentados, constatou-se que os trabalhadores daquela
empresa, que vem explorando ouro nas minas do subsolo do Estado,
há mais de 168 anos, têm sido acometidos, em diferentes graus de
intensidade, pela doença ocupacional denominada silicose, causada
pela inalação da sílica contida na poeira de minério, que resulta das
explosões nas minas para extração de ouro. Uma vez fixadas nos
pulmões, as partículas de sílica vão endurecendo e reduzindo a
capacidade respiratória da vítima. A baixa resistência imunológica
favorece o aparecimento de tuberculose e câncer de pulmão.

São milhares de silicóticos e familiares de trabalhadores mortos,
vitimados pela doença, que buscam em juízo as respectivas
indenizações por meio da ação civil pública, proposta em 1991, pelo
representante do Ministério Público local. Em novembro de 1999, foi
homologado acordo nos autos com a assistência do sindicato da
categoria. O acordo consiste no pagamento, pela empresa, de
indenizações, parte em dinheiro e parte em lotes de terreno. Todavia,
as indenizações são irrisórias se comparadas com a gravidade da
doença e o custo do seu tratamento. Além disso, foi apresentada,
naquela oportunidade, denúncia de que a empresa não estaria
cumprindo a segunda parte do acordo, o que demonstrou o
desrespeito e a audácia da empresa, aumentando na população a
descrença quanto à atuação do Poder Judiciário.

Visando a satisfazer os anseios dos trabalhadores que sofrem em
virtude da silicose e havendo evidência de prejuízos pessoais e
ambientais causados pela Mineração Morro Velho, a CPI procurou
atingir seus objetivos, mediante a análise dos fatos a seguir
mencionados, e apresentou as proposições que entendeu
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necessárias, conforme consta no Anexo 1, bem como a
divulgação do Rank do Coeficiente de Benefícios Concedidos por
Acidentes de Trabalho (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez,
pensão por morte e auxílio-acidente), ocorridos no Brasil, no período
de 1995 a 1997, conforme o Anexo 2, os quais integram este relatório:

- Condições de trabalho nas minas da Mineração Morro Velho:
a) antedecentes;
b) dados atuais;
II - acordos individuais e coletivos, valores e forma de pagamento

das indenizações aos silicóticos;
III - grau de dano social causado pela doença.
O depoimento das pessoas a seguir relacionadas, os documentos

recebidos e a visita de inspeção ás Minas Cuiabá e Morro Velho,
situadas, respectivamente, nos Municípios de Sabará e Nova Lima,
trouxeram valiosa contribuição para as conclusões desta Comissão.

Prestaram depoimento os Srs. João Bosco Campos, engenheiro de
segurança; Elias Rodrigues, ex-Presidente do Sindicato dos Mineiros
de Nova Lima; Teonilio de Carvalho, empregado aposentado da
Mineração Morro Velho e acometido de silicose; Jacson Campomizzi,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Maria de Lurdes Rodrigues
Santagema, Promotora de Justiça em Nova Lima; Welington Gaia,
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; Angela Maria
Quintas Davi, Chefe da Seção da Gerência por Incapacidade/Ouro
Preto; Vitor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima;
Jaconias Gomes de Souza, Presidente da Câmara de Vereadores de
Nova Lima; Kleber Elias Tavares, Secretário Municipal de Saúde de
Nova Lima; Juarez Morais de Azevedo, Juiz Diretor do Foro de Nova
Lima; Sérgio André da Fonseca Xavier, Juiz da i oa Vara de Família de
BH; Silvio Gusman, médico do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e
Região; Roberto Carvalho Silva, Presidente da Mineração Morro
Velho; Hermano Gomes Machado, Consultor Interno de Segurança e
Saúde Ocupacional da Mineração Morro Velho; Ricardo Salgado
Guimarães, médico do trabalho da Mineração Morro Velho; Giuseppe
Vincenzo de Lorenzo, Assessor Técnico da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Setor Mineral; Geasy Xavier de Souza, médico
pneumologista.
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Condições de Trabalho nas Minas
a) Antecedentes:
A Assembléia Legislativa, preocupada com a situação dos

empregados da Mineração Morro Velho, instaurou, em 314/87,
Comissão de Sindicância para proceder a investigação sobre as
condições de segurança e salubridade nas minas.

O trabalho daquela Comissão procurou esclarecer os fatos e alertar
as autoridades competentes sobre os problemas afetos à atividade da
empresa. Mesmo reconhecendo os esforços da Mineradora Morro
Velho na tentativa de preservar a integridade física de seus
empregados, foi constatada a utilização, pela empresa, de
perfuradores de rocha sem nenhum mecanismo de sucção de poeira
acoplado a seus corpos, a despeito de existir no mercado brasileiro tal
dispositivo, com eficiência absoluta. Vale ressaltar, no entanto, que
estava em implantação o sistema de perfuração com jatos de água.
Ainda que a legislação brasileira não obrigue a adoção de aparelho de
sucção, a empresa, no intuito de preservar a saúde de seus operários
e mesmo por dever social, deveria determinar o acoplamento de tais
aparelhos a todos os perfuradores de rocha.

Durante a visita à empresa, realizada pela referida Comissão,
verificou-se elevado nível de ruído provocado por uma das
escavadeiras, tendo sido sugerida a adoção, em escala, de
abafadores nos equipamentos.

Quanto ao exame pré-admissional e ao treinamento inicial do
mineiro, a empresa se limitava a exigir o exame de capacitação
orgânica e a aplicação de testes de audiometria, seguidos de um
treinamento introdutório em que uma série de informações lhe era
apresentada no transcurso de uma semana. Finalmente, o empregado
era encaminhado à mina com o encarregado de orientá-lo sobre o
trabalho. Foi entendido, neste caso, que o período era reduzido
demais para proporcionar as mínimas condições de instruir o
empregado com relação aos perigos que lhe reservava a profissão.

Com o intuito de valorizar e incentivar o trabalhador, foi sugerido que
• empresa implantasse um plano de cargos e salários condizente com
• arriscada atividade mineradora.

A Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais, órgão federal
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competente para executar atividades relacionadas com a
segurança, a medicina do trabalho e a fiscalização do cumprimento
das normas legais pertinentes, quando de suas inspeções na
Mineração Morro Velho decorrentes do dever de ofício ou a
requerimento do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração
do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e Região, encaminhou a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito vários relatórios de suas
atividades nos últimos vinte anos sobre as condições de trabalho nas
minas. Da análise desses documentos, conclui-se que a fiscalização
das condições de trabalho exercida tanto pela empresa quanto pela
DRT-MG não foi suficiente para impedir a ocorrência de acidentes no
trabalho. As características dos acidentes relacionavam-se,
principalmente, com a desatenção dos empregados por falta de
conscientização sobre a segurança. Lamentavelmente, no entanto, a
empresa só corrigia as falhas depois de consumados os sinistros,
quase sempre fatais.

Na busca de solução satisfatória, que preservasse a saúde dos
trabalhadores, realizaram-se sucessivas reuniões, nas quais
estiveram presentes o Ministério Público, o Sindicato dos
Trabalhadores de Nova Lima, representantes da empresa, DRT-MG,
Fundacentro e Setas.

Dessas reuniões resultou a constituição da Comissão Técnica
Interinstitucional, formada por médicos e engenheiros do trabalho,
incumbida de realizar detalhado levantamento ambiental nas
instalações da mineradora.

O Relatório Técnico da Condição de Segurança e Medicina do
Trabalho na Mineração Morro Velho S.A., de 20/5/92, nasceu da
proposição consubstanciada no Termo de Compromisso de 29/5/91,
firmado voluntariamente pela empresa perante o Ministério Público, e
visou a obter dos órgãos responsáveis, integrantes da comissão
técnica que se formou, orientação específica que lhe possibilitasse a
implantação de melhorias do ambiente de trabalho nas suas
atividades de mineração, mormente no subsolo das minas, objetivo
esse que constou na introdução ao aludido instrumento e que viria a
se transformar num plano-piloto para a mineração subterrânea no
Brasil.

Em razão do elevado número de acidentes de trabalho nas minas no
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final do mês de junho de 1995, a DRT-MG efetivou
circunstanciada vistoria nas unidades da Morro Velho, desta vez
analisando item por item dos compromissos assumidos pela empresa
em decorrência do Termo de Ajustamento acima mencionado.
Ademais, foi constatado que as condições de trabalho dos mineiros
funcionários da empresa eram inaceitáveis, por vezes desumanas,
configurando vexatório e constrangedor capítulo nas relações de
trabalho em nosso Estado e no próprio País, situação essa que
diversas vezes foi denunciada na imprensa local e nacional.

Com o intuito de preservar a saúde dos trabalhadores das minas,
invocou-se a tutela jurisdicional para compelir a empresa a melhorar
as condições de trabalho, com base no laudo elaborado pelos
técnicos da DF1T-MG e nas propostas apresentadas pelo órgão
fiscalizador.

Por isso, promoveu-se ação civil pública no âmbito da Justiça do
Trabalho, para defesa do interesse coletivo, por se julgar que foram
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos.

O pedido de condenação da empresa consistiu nas seguintes
obrigações:

1 - Manter fontes de iluminação suplementares àquelas das
lanternas individuais, em todas as frentes de trabalho, que forneçam
um mínimo de 150 lux, distribuídas de forma homogênea, para
possibilitar condições adequadas de visualização do trabalho a ser
realizado, bem como para permitir a detecção segura dos riscos
decorrentes da existência de chocos, falhas ou outras
descontinuidades mineralógicas.

2 - Elaborar e afixar, próximo a cada frente de trabalho, um
Protocolo Geomecânico, com a análise geológica do maciço rochoso
local, o estudo das falhas geológicas detectadas, bem como a
especificação do escoramento a ser implementado, constando o tipo e
a malha de distribuição dos dispositivos de escoramento (cavilhas,
etc). O protocolo deverá ser redigido em linguagem acessível ao
trabalhador.

3 - Observar rigorosamente a exigência do art. 198 da CLT sobre
pausas para repouso no trabalho de subsolo: "Em cada período de
três horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15
minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de
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trabalho efetivo".

4 - Não permitir, em locais com pé-direito acima de 3m, operações
de perfuração, abatimento de "chocos" ou enchimento de furos para
detonação com a utilização de partes móveis de máquinas como
plataforma de trabalho.
5 - Não permitir a realização de horas extras e trabalho

extraordinário, com exceção para os casos de força maior ou para a
realização e conclusão de serviço inadiável, cuja inexecução possa
acarretar prejuízo manifesto, uma vez que não há acordo coletivo
estabelecido com a entidade sindical nem autorização formal do
Ministério do Trabalho, sendo para tal contra-indicadas essas
prorrogações por motivos ergonômicos e por exporem o trabalhador a
condições insalubres. Qualquer prorrogação baseada nesses critérios
deve ser comunicada no prazo de dez dias à Divisão de Segurança e
Saúde do Trabalhador da DRT-MG.

6 - Não permitir o retorno do trabalhador às atividades em frentes ou
locais de trabalho onde tenha ocorrido acidente fatal antes que
tenham sido analisadas pela Polícia Técnica as condições que
repercutiram nas condições de segurança e tenham sido
implementadas as medidas necessárias, com base em documento
formal, para a liberação do local de trabalho, de responsabilidade do
gerente da mina, documento esse que ficará arquivado para fins de
fiscalização. No caso de acidente grave, o engenheiro responsável,
por meio do exame local, deverá apresentar relatório circunstanciado
sobre as causas do acidente, utilizando o método de análise de
"árvore de falhas" ou técnica de incidentes críticos.

7 - Não permitir a realização de atividades ou operações de trabalho
em que haja geração de poeira quando faltar água nos sistemas de
umidificação, ainda que acidental, eventual ou transitoriamente,
admitindo-se no máximo a operação por 15 minutos na jornada
máxima de 6 horas.

No que concerne ao Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, de responsabilidade dos médicos do trabalho da
empresa, foi constatado pela DRT-MG, no período de 1997, que, nas
unidades da Mina Velha e na de Metalurgia do Queiroz, foram
discriminados exames realizados, tais como audiometrias e dosagens
de chumbo e arsênio, entre outros. Porém, não foram mencionados os
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exames de raios X de tórax para diagnóstico e controle da
silicose. O documento referente à Mina de Cuiabá não especifica os
exames realizados, chamando a atenção também a ausência de
estatísticas referentes à realização e resultados de raios X de tórax,
exame básico para controle de exposição a sílica livre.
Tais exames são importantes porque, segundo o Estudo

Comparativo da Tomografia Computadorizada de Alta Resolução com
a Radiografia de Tórax no Diagnóstico da Silicose em Casos
Incipientes, a silicose, apesar de ser uma doença potencialmente
evitável, ainda representa sério problema de saúde nos países menos
desenvolvidos, onde sua incidência e prevalência continuam com altos
índices. As medidas de controle ambiental são as mais importantes na
prevenção dessa doença, e o diagnóstico precoce é altamente
desejável. Até o momento, a radiografia de tórax é o principal
instrumento utilizado para este fim, seguindo-se as normas da
Organização Internacional do Trabalho - OIT. A interpretação
radiológica de casos em fases iniciais (duvidosos ou limítrofes) é
difícil, e podem ocorrer divergências mesmo entre leitores experientes.
Recentemente tem sido considerada a possibilidade de utilização da
Tomografia Computadorizada com Técnica de Alta Resolução - TCAR
- para a avaliação de casos incipientes da doença.

De acordo com esse documento, a melhora do diagnóstico,
preferencialmente precoce, pode ser obtida por meio da correta
aplicação do método tradicional, que é a radiografia realizada nas
normas da OIT, além do incentivo ao desenvolvimento de novos
métodos, como a TCAR.

Portanto, recomenda-se a adoção de ações multidisciplinares,
envolvendo os órgãos previdenciários, empresas, instituições
governamentais e sindicais, para viabilizar a aquisição e a
disponibilização de aparelho de tomografia computadorizada de alta
resolução - TCAR -, indispensável à realização desses exames
médicos.

Condições de Trabalho nas Minas
b) Dados atuais:
A Mineração Morro Velho, no transcurso dos trabalhos, encaminhou

a esta CPI relatório denominado "Uma Contribuição da Mineração
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Morro Velho à Comissão Parlamentar de Inquérito", com a
finalidade de informar sobre a realização de exames periódicos em
seus empregados nos últimos cinco anos, os quais demonstram a
inexistência de novos casos de silicose. Apresenta levantamento dos
tipos de acidente ocorridos na empresa nos últimos cinco anos,
apontando as lesões provocadas em seus trabalhadores. Menciona as
contribuições realizadas pela empresa por ocasião das últimas
campanhas eleitorais para Prefeito e Vereador, fazendo, finalmente, a
descrição do sistema de tributação incidente sobre a atividade
minerária no Brasil.

Salienta, inicialmente, que, em janeiro do ano em curso, obteve a
Certificação 3 estrelas NOSA (Sistema Internacional de Gestão
Integrada de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente).

Demonstra, por meio de gráfico, o aumento do índice de treinamento
dos empregados; a evolução do nível de escolaridade proporcionado
pela empresa; a aquisição e utilização do Simba, equipamento que
executa a perfuração úmida de rocha, em que se umidificam as
galerias subterrâneas para abatimento de poeira de minério
desmontado, para posterior transporte em carregadeiras; a
implantação de ventiladores de grande porte, que promovem a
circulação do ar nas minas; o abatimento de "chocos" com scaler,
máquina que oferece segurança e conforto na tarefa; e a utilização de
caminhões transportadores de minério em subsolo.

Informa que, desde o ano passado, adotou-se no Brasil o método de
mensuração de acidentes denominado "benchmark' A partir de 1991,
a empresa passou a exigir de seus empregados a realização de
exames periódicos, motivo pelo qual se explica o "pico" registrado no
gráfico naquele período e a involução da taxa de freqüência de
silicose.

A AngloGold Ltd., empresa internacional dedicada aos negócios do
ouro, com base na África do Sul, tem as seguintes metas, entre
outras: prover um ambiente de trabalho condizente com a segurança e
a saúde do trabalhador e obter o comprometimento deste na
implementação desta política. Informa que propicia assistência
médica, em que o trabalhador participa com o pagamento de apenas
20% da despesa, e assistência odontológica, em que participa com
30%; previdência privada com aposentadoria complementar e pensão
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por invalidez permanente; seguro de vida em grupo, seguro contra
acidentes pessoais, alimentação a preço de R$0,57 por refeição,
transporte, equipamento de proteção individual, uniforme, bolsa de
estudos, brinde de Natal, curso para casais grávidos, hora-transporte,
visita mensal do Sindicato, acompanhamento de fiscalização de
segurança e medicina do trabalho, contratação de empregados,
lanche e refeição e participação nos resultados dos lucros, com
previsão para 2002 do pagamento de dois salários por trabalhador,
caso as metas sejam cumpridas.

A empresa conta hoje com 1.200 empregados, sendo que 400 deles
trabalham na Mina de Cuiabá, que possui reserva mineral a ser
explorada até 2014. Extrai uma média de 6,5t de ouro por ano, sendo
que a Mina Velha, a ser desativada em julho de 2003, contribui com
15 a 20% desse total.

Informa, outrossim, que, em face das recomendações citadas no
Relatório Técnico de Levantamento Radiométrico e Controle de
Qualidade em Aparelhos Que Emitem Raios X (n° 299/01), trocou o
colimador e o cabeçote do aparelho de sua propriedade. Segundo o
laudo, o uso do antigo cabeçote implicava taxas de radiação de fuga
de até 82,8mGy/h, sendo que o máximo permitido pela Portaria n°
453, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, é de
1,0mGy/h. Tratava-se da Declaração de 2/2/2002, assinada por Jony
Marques Geraldo, Físico Hospitalar, ABFM RT 148/853, cadastrado
na Vigilância Sanitária - MG sob o n° 006/2000.

Afirma que o compromisso da empresa, hoje, se estende às cidades
de Nova Lima, Sabará, Caeté, Raposos e Rio Acima. A atuação junto
às referidas comunidades inclui a participação em diversos projetos de
interesse escolar, em creches e entidades assistenciais. A empresa
investe cerca de R$250.000,00 por ano em ações de responsabilidade
social, como doações e parcerias. Uma dessas é o apoio à Escola
Técnica de Formação Gerencial, do SEBRAE, em nível de 2° grau.

Entre os seus principais trabalhos, destacam os da Escola Técnica
de Formação Gerencial, da Agência de Desenvolvimento de Nova
Lima do Centro de Educação Ambiental Oppenheimer; da Reserva
Particular do Patrimônio Natural da Mata Samuel de Paula; aporte de
recursos a creches, doação de imóveis, apoio à saúde, patrocínio ao
Vila Nova, e Esposa de Ouro.
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No perído compreendido entre 1998 e 2002, ocorreu a redução

de acidentes, conforme se constata a seguir:
1998 1999 2000 2001 2002

15	11	12	23	4

Esclarece a Morro Velho que, em 1999 e 2000, fez doações
financeiras, mediante prévia seleção, a creches, escolas, setores de
saúde e comunidades locais.

Em 2000, amparada na legislação eleitoral, forneceu a candidatos e
partidos políticos doações no valor de R$113.000,00. Constatou-se
que a distribuição desse valor não foi uniforme entre os candidatos e
os partidos políticos. A título de amostragem, Maria das Graças
Pimenta Carvalho, do PDT, recebeu, em 13/9/2000, R$9.500,00;
Wander José G. Borges, R$20.000,00, em 15/9/2000, e o Diretório do
PFL, em 4/9/2000, R$50.000,00. Esclarece que não houve
contribuição durante a campanha eleitoral em 1996.

Os tributos recolhidos pela empresa são:
Sobre insumos: lPl, ICMS, energia elétrica.
Sobre folha de pagamento: contribuição para o INSS referente à

empresa, aos empregados e outras; FGTS.
Sobre faturamento: CFEM, PIS e COFINS.
Sobre o lucro: IRPJ, CSLL, IRRF e outros.
Movimento financeiro: CPMF e lOF.
Outras incidências: IPVA, alvarás municipais, ISS e IPTU.
A Mina Velha foi visitada pela CPI em 18/4/2002, com a presença

dos Deputados Eduardo Hermeto e Edson Rezende. E a mais antiga
mina da empresa e do mundo, sendo explorada há mais de 168 anos.
Esteve fechada por certo período e foi reaberta em 1995, mas sua
desativação está prevista para julho de 2003, tanto que se acha em
fase de descomissionamento, com monitoramento especial para tal
fim pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.
Possui, atualmente, 250 trabalhadores. Encontra-se semimecanizada
e possui profundidade de 600m, com corpos mineralizados de volume
relativamente pequeno, que impedem a adoção de processos
tecnológicos mais avançados. Algumas de suas atividades são
basicamente manuais, como a perfuração e abatimento de "chocos".
Do ponto de vista da metodologia de lavra, a empresa vem adotando
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novas técnicas, com enchimento dos corpos lavrados, que
redundam em maior segurança do maciço, proporcionando a
utilização de equipamentos de maior porte e certo grau de
mecanização dos processos de transporte de minério e material.

O acesso aos locais de trabalho se dá através de "troleys" em
rampas trilhadas e rampas helicoidais, neste caso percorridas a pé.

De maneira geral as condições ambientais são razoavelmente
confortáveis, sem grandes sobrecargas térmicas, havendo grandes
melhorias na iluminação das galerias, oficinas e pontos de apoio.

Quanto ao abatimento de 'chocos", operação crítica devido ao risco
de queda de pedras, ainda é manual e feita sobre pilha de material
desmontado, não tendo havido redução substancial dos acidentes, a
não ser pela utilização de hastes de material mais leve, exigindo-se
menos sobrecarga muscular. A mecanização do processo nessa mina,
ao contrário da de Cuiabá, é dificultada pelos pequenos espaços
disponíveis em razão da dimensão das aberturas executadas para a
lavra de minério, situação que expõe o trabalhador a poeiras minerais
e exige grande esforço físico. Sugere-se a implantação de rodízio de
trabalhadores nessas atividades. Não há iluminação generalizada
disponível nos realces e em algumas atividades, como preparo de
cimento especial, que são feitas em condições muito precárias. Os
pontos de tombamento de minério, onde há trabalho de quebra de
pedras maiores, são dotados de iluminação.

A Norma Regulamentadora n° 22, que trata de trabalhos em
subsolo, exige que se faça aspersão de água nas galerias, para
diminuir a poeira. A perfuração é feita com ferro na rocha. A lei exige
que, na perfuração, já se utilize a água para absorver a poeira. Nas
detonações usam-se muitos explosivos. Depois que se fura a rocha,
coloca-se o explosivo. Essas detonações devem ser feitas no final do
turno, para que os trabalhadores possam recomeçar suas atividades
no dia seguinte quando não houver mais gases e poeira.

Quando o trabalho de mineração é feito em turnos, a detonação
deve ser realizada ao final deles e deve haver um período amplo entre
um turno e outro, para que a ventilação forçada possa retirar os
gases.

Para os explosivos existem normas especiais. A estocagem no
subsolo deve ser evitada. Há normas rígidas de segurança, como a
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proibição de fumar. Por fim, o transporte deve ser feito em
veículos especiais.

A Mina de Cuiabá também foi visitada por esta CPI, no dia
25/3/2002, com a presença dos Deputados Doutor Viana, Edson
Rezende e Fábio Avelar. Um painel exposto ao público naquela data
informava que haviam transcorrido 85 dias sem acidente com perda
de tempo, sendo que a última ocorrência de acidente fatal se tinha
dado em 1996, devido a queda de rocha. A mina é de grande porte,
está sendo explorada há 17 anos e possui elevado grau de
mecanização. Emprega, atualmente, cerca de 400 pessoas e tem
profundidade de mais de 600m, com acesso por meio de gaiolas
quadradas ou de rampas helicoidais em camionetas. Os corpos
mineralizados dessa mina são de maior volume, permitindo abertura
de galerias e, conseqüentemente, o acesso de equipamentos
pesados, o que implica menor esforço físico. Os trabalhadores
estavam bem equipados e uniformizados.

Nessa mina, a perfuração de rotina para lavra é feita através de
equipamentos mecanizados hidráulicos, chamados lumbos", com
grande velocidade de perfuração e utilização abundante de água,
atingindo tetos de 5m de altura. Está em início de operação o
equipamento "scaler", destinado ao abatimento mecanizado de
"chocos", em substituição ao equipamento manual, que, mesmo em
grandes alturas, era realizado sobre montes de minério desmontado
ou com trabalhadores colocados improvisadamente sobre os
equipamentos. Está, ainda, em fase de implantação a utilização da
máquina de guindar para a elevação de trabalhadores por meio de
cesto até o teto, para o abatimento manual de "chocos" em alturas.

A iluminação dos locais onde são operados tais equipamentos,
incluindo a perfuratriz tipo Simba, é feita por faróis das próprias
máquinas, existindo iluminação ambiental generalizada, bem como a
iluminação instalada nos capacetes dos trabalhadores.

Durante a visita foi constatado que se trata de mina moderna e
segura, que emprega técnicas de lavragem das mais avançadas. Foi
observada a existência de unidades de atendimento médico, de
saídas de emergência e de aberturas para ventilação em todos os
níveis, de depósitos de água potável, de minialmoxarifados e de
sistema interno de ligações telefônicas e de computador.
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Acordos Individuais e Coletivos, Valores e Forma de Pagamento das
Indenizações aos Silicóticos

Esta CPI buscou averiguar dados relativos à prestação jurisdicional
na Comarca de Nova Lima, uma vez que havia rumores de que a
Mineração Morro Velho fazia prevalecer seu interesse perante o Poder
Judiciário.

Para tanto, tomou por base o relatório da correição realizada no
período de 9/3/98 a 6/4/98. Neste trabalho foi constatado que, a
despeito do acúmulo de serviço, os Juízes têm cumprido com eficácia
e zelo profissional as suas funções. Foi modernizada, por
determinação do Juiz Diretor, a estrutura funcional do Fórum com a
implantação de um programa de qualidade total. Nova Lima era, até
então, a única comarca do Estado de entrância final com apenas duas
destinados pela Lei Complementar n° 59, de 18/1/2001 - Organização
Judiciária de Minas Gerais.

Em virtude dessa omissão, foi encaminhado requerimento ao
Governador do Estado e ao Desembargador Presidente do Tribunal
de Justiça, para viabilizarem, com a urgência necessária e em
cumprimento à referida lei complementar, o preenchimento das vagas
ainda existentes naquela comarca.

Síntese das fases do processo e da negociação na ação civil pública
Novembro de 1991 - O Ministério Público ingressa na Justiça contra

a MMV por meio de ação civil pública, representando 694 autores.
Fevereiro de 1999- A empresa inicia conversações com o Ministério

Público a fim de efetuar acordo no processo em andamento.
Participantes: Ministério Público, empresa, Associação de
Aposentados e Sindicato.

Novembro de 1999 - A empresa e o Ministério Público, com a
assistência do Sindicato e da Associação de Aposentados, fazem um
acordo homologado em juízo, no qual se permitiu a adesão de ações
particulares existentes até àquela data, considerando o mesmo
modelo da ação civil pública.

Naquela época, o quadro de autores que reclamavam contra a MMV
era o seguinte:

A - ação civil pública: 694 autores;
B - ações particulares plúrimas: 768 autores;
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C - ações particulares individuais: 162 autores;
Total em 25/11/99:1.624 autores.
Participantes: Ministério Público, empresa, Associação de

Aposentados e Sindicato.
Janeiro de 2000 - A adesão ao acordo torna-se representativa.
Agosto de 2001 - Julgamento em primeira instância de dois

processos de indenização por silicose, cujos valores, após haverem
sido calculados, representavam indenizações no montante de
R$13.000,00. Participantes: Comarca de Nova Lima e Vara Cível.

Outubro de 2001 - Novamente, o Ministério Público, o Sindicato, a
Associação dos Aposentados e a empresa retomam as negociações
sobre o acordo, objetivando ampliar o prazo de adesão, pagar em
dinheiro aos acordantes que fizeram sua reserva de lotes e incluir
todas as novas ações em que houvesse o mesmo pedido de
indenização.

Novembro de 2001 - O Sindicato realiza duas assembléias, sendo
uma com integrantes da ACP e outra com autores de ações
particulares interessados no acordo.

Nessas Assembléias, a maioria absoluta dos participantes
(aproximadamente, 1-500 autores) manifesta sua preferência pelo
acordo com pagamento em dinheiro.

A empresa, o Sindicato e a Associação dos Aposentados fecham
acordo para atender aqueles autores que desejam fazer a troca de
lote por dinheiro, acrescido de juros reais e correção monetária, e
atender os casos dos autores que entraram com ação até 31/12/2001.

O prazo do acordo é ampliado para 30/5/2002, e o pagamento passa
a ser somente em dinheiro. Participantes: Sindicato, Ministério Público
e a Associação dos Aposentados.

Do acordo
No que tange ao acordo coletivo e individual, cumpre salientar que o

Ministério Público ajuizou, em novembro de 1991, na Comarca de
Nova Lima, ação civil pública coletiva contra a Mineração Morro Velho,
em favor de 694 ex-empregados desta, cuja relação nominal foi
fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores, com o objetivo de obter
indenizações civis pecuniárias em decorrência da moléstia profissional
denominada silicose, que por eles teria sido contraída no exercício de
atividade nas minas de subsolo exploradas pela empresa.

rÀl



1206
Preliminarmente, a Juíza à época entendeu, e assim decidiu,

que o Ministério Público não tinha legitimidade para ajuizar aquela
ação.

Em grau de recurso, os silicóticos perderam duas vezes no Tribunal
de Alçada, tanto em apelação como nos embargos infringentes. Já no
Superior Tribunal de Justiça, obtiveram uma vitória. Todavia, a
Mineração Morro Velho agravou dessa decisão. Provido o agravo, os
autos subiram ao Supremo Tribunal Federal, onde a ação ainda
estava sendo apreciada no que concerne à legitimidade do Ministério
Público.

O processo em questão possui, atualmente, cerca de 15 volumes e
mais de 3 mil páginas.

Prevendo a possibilidade de demora nessa ação, pois há vários
anos ela estava apenas no começo e presa a uma preliminar, o
Ministério Público achou por bem examinar a possibilidade de fazer
um pedido judicial, a fim de tornar indisponíveis alguns bens da
empresa, para garantir a eventual execução.

Naquela época, já estava em entendimento com a empresa, que se
colocava à disposição para fazer um acordo, principalmente porque
existia o risco comum quanto à perda da ação. E com uma séria
conseqüência. Se o Ministério Público perdesse, parte dessas 694
pessoas não teriam oportunidade de ajuizar ação novamente, porque
estariam cobertas pela prescrição de 20 anos. Se reconhecida a
legitimidade do Ministério Público como postulante da ação, até a
decisão final dessa, demandaria longo tempo, devido ao contraditório.

Em todas essas fases, até chegar ao acordo definitivo, houve
acompanhamento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça e da
assessoria jurídica do Sindicato. Foram realizadas assembléias, e,
finalmente, chegaram a um acordo. Ele traçou normas para que as
pessoas pudessem aderir ou não, pondo fim à demanda.

Definidas as condições, os acidentados passaram a discuti-ias em
assembléias especialmente convocadas pelas referidas entidades
classistas em suas sedes. O Ministério Público compareceu com o
objetivo de fornecer explicações sobre os aspectos jurídicos da
questão e a situação da ação civil coletiva. Para fornecer mais
detalhes sobre as condições dos lotes de terreno que compunham
parte do pagamento do valor da indenização, foram exibidos aos
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interessados anteprojetos dos respectivos loteamentos. Aprovada
a celebração do acordo, foi ele formalizado com a assinatura do
Presidente da empresa, do Presidente do Sindicato, do Presidente da
Associação dos Aposentados, dos Procuradores e da representante
do Ministério Público. Em seguida, com a convocação pelo Juiz de
Direito, houve audiência para a homologação do acordo.

Atualmente, como a empresa não procedeu à entrega dos lotes na
forma e no prazo estabelecidos no acordo, o Ministério Público
ajuizou, no dia 26/11/2001 a ação de execução de sentença. O Juiz
determinou o prazo de 45 dias para que a empresa entregasse os
lotes, sob pena de multa diária de R$10.000,00. Por seu lado, a

por dinheiro em vez de lote.
Condições do Acordo

Ao acordo, terão acesso todos os integrantes da ação civil pública
que atenderem às condições estabelecidas no instrumento, podendo,
também, neste caso, ter acesso os postulantes individuais, com
propostas que tenham idêntico motivo e objetivo, sob patrocínio
profissional particular, respeitando-se, em qualquer situação, a
prescrição vintenária.

Os integrantes dessas ações individuais ou plúrimas, antes incluídos
na ação civil pública e que posteriormente ajuizaram semelhantes
ações acidentárias por meio de patrocínio particular, deverão retornar
à ação de origem, mediante pedido de desistência ou de sua
exclusão, devidamente comprovado, a ser formulado na nova ação.

Para tanto, deverão comprovar incapacidade parcial ou total para o
trabalho, por meio de perícia a ser realizada por dois médicos, um
indicado pela Mineração Morro Velho e outro pelo órgão sindical. No
caso de diagnóstico conflitante ou não conciliável, haverá a
convocação de um perito ou médico escolhido pelas partes ou será
convocado aquele que vem sendo indicado pelo juiz nas ações de
iindenização semelhantes.

Os exames médicos verificarão a existência da moléstia, o nexo
causal com o trabalho exercido pelo acidentado na MMV e o quadro
clínico que ostenta, bem como o grau ou percentual da incapacidade
decorrente da silicose a aptidão do trabalhador para o exercício de
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outras atividades produtivas.

Os sucessores legais de ex-empregados falecidos que se
habilitaram nas ações judiciais farão jus, segundo o acordo à
percepção de benefício previdenciário/acidentário devidamente
comprovado, considerados o grau ou a incapacidade que o ensejou, e
à indenização pecuniária. Considerar-se-á a data daquela concessão,
para o cálculo das prestações vencidas, e o tempo de vida presumido
ou provável de 65 anos do falecido, ou a data deste acordo,
prevalecendo aquela que lhes for a mais benéfica.

Em decorrência do grande número de litigantes e da diversidade dos
dados pessoais que apresentam para fins de previsão ou de
estimativa de valores das indenizações a que eventualmente teriam
direito, tais como idade, salário percebido, graus de incapacidade,
época da moléstia, previsão de tempo de vida, tornou-se mais
recomendável estabelecer desde logo os parâmetros que
possibilitarão elaborar valores, através de uma tabela que distribui em
três grupos as diversas situações dos acidentados, respeitadas as
peculiaridades de cada caso, bem como a forma de pagamento, nela
se consignando, para este fim, os seguintes dados:

a) no tocante às prestações vencidas, considerar-se-á a data do
reconhecimento da situação acidentária do litigante pelo INSS, através
da concessão de aponsentadoria/acidente e ou de auxílio-acidente, ou
do laudo médico posterior, se ele não estiver usufruindo o benefício, e
a data da distribuição da ação civil pública;

b) para o cálculo das prestações vincendas, considerar-se-á a data
da homologação judicial deste acordo ou aquela em que o acidentado
completar 65 anos de idade, optando-se, neste caso, por aquela que
lhe for a mais benéfica;

c) nas situações descritas nas letras 'a" e "b", observando-se a
diferença de até seis meses, será esta computada como anuênio para
o enquadramento do acidentado em um grupo mais favorável;

d) apurados os dados necessários, proceder-se-á ao
enquadramento do acidentado no grupo compatível com sua situação,
fazendo ele jus ao valor das indenizações e à forma de pagamento
prevista;

e) se os dados apresentados pelo acidentado não se adequarem
plenamente aos períodos de tempo previstos em um dos grupos para
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o cálculo das prestações vencidas e das prestações vincendas, o
seu enquadramento na tabela far-se-á considerando-se o período que
lhe for mais favorável.

Forma de Pagamento
Atendidas as condições do acordo, as indenizações devidas aos

litigantes acidentados lhes serão pagas diretamente, sendo 50% em
lotes de terrenos urbanos e urbanizados e os outros 50% em dinheiro,
observando-se que, para os enquadrados no l grupo, far-se-á o
pagamento em três parcelas mensais; para os do 2° grupo, em duas
parcelas, também mensais, e, para os do 3° grupo, em uma parcela à
vista.

Na hipótese de o valor do lote escolhido ser superior ou inferior ao
limite de 50% previsto, a diferença será compensada na parcela em
dinheiro, de tal forma que o total do valor devido não venha a ser
ultrapassado.
Os loteamentos já projetados para atendimento do acordo

denominar-se-ão Recanto Feliz, na cidade de Raposos; Nova Suíssa,
Matosinho, Santa Rita e Bela Vista, em Nova Lima, segundo as
plantas que seguirão rubricadas pelos acordantes. Serão eles
entregues com infra-estrutura completa, na forma recomendada pelos
órgãos públicos.

A implementação desses loteamentos far-se-á segundo a
necessidade de atendimento do compromisso assumido, considerado
o número de acidentados enquadrados no acordo, concedo-lhes a
preferência de escolha das referidas unidades segundo a ordem da
conclusão dos exames médicos e do respectivo enquadramento à
tabela referida no inciso 3 do instrumento.

Existindo disponibilidade de lotes em outros loteamentos de
propriedade da MMV Ltda., em condições de atender ao compromisso
assumido, poderão os interessados optar por eles.

Os valores dos lotes de terreno serão estabelecidos segundo o
preço do mercado imobiliário local, e as escrituras serão
obrigatoriamente outorgadas em nome do beneficiário acidentado ou
com a sua indispensável interveniência, se tiver alienado os lotes a
terceiros.

No exercício do direito de adesão voluntária ao acordo, cerca de 400
acidentados e/ou seus sucessores se interessaram por ele; o restante
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ainda não se manifestou. Segundo o resultado dos exames
médicos realizados nos acidentados que aderiram ao acordo, não se
constatou a presença da silicose em muitos deles, e em outros,
embora presente, observou-se situação de incapacidade total e
parcial, esta não inibidora do trabalho, o que restringe o valor da
indenização.

Da execução judicial do acordo em vista de seu descumprimento.
O Ministério Público requereu a execução de sentença por

obrigação de fazer (arts. 632 e seguintes do CPC), alegando que a
empresa não vem cumprindo a contento a segunda parte do acordo,
que consiste na entrega do terreno devidamente urbanizado.

Informa o Ministério Público que estabeleceram os acordantes o
prazo de 24 meses para os integrantes da ação civil pública, os das
ações sob patrocínio particular sob a mesma causa de pedir,
habilitarem, mediante adesão ao acordo. Esse biênio exauriu-se em
25/11/2001, ficando precluído o exercício do direito de adesão
instituído em favor dos litigantes acidentados. Na cláusula 4, assinala
o referido instrumento o seguinte compromisso assumido pela
executada:

"4 - Atendidas as condições do acordo, o valor das indenizações
devidas aos litigantes será pago diretamente aos mesmos, sendo 50%
em lotes de terrenos urbanos e urbanizados e os outros 50% em
dinheiro.".

Considerando o requerimento ministerial constante nas fls.
4.340/42/43, bem como os termos do acordo, homologado por
sentença, constante na fl. 3.043, e atento às normas contidas nos arts.
632, 633 e 644 do CPC, que se aplicam subsidiariamente às ações
civis públicas, o Juiz de Direito assim decidiu:

- conceder prazo de 45 dias para que a executada satisfaça a
obrigação de fazer que assumiu, mediante a entrega dos lotes aos
acidentados que aderiram ao acordo homologado por sentença;

II - fixar multa por dia de atraso, a executada, a partir do término do
prazo acima estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer em
execução, com base no art. 644 do CPC, de R$10.000,00.

A dita sentença foi embargada pela empresa, e a matéira encontra-
se "sub judice".

III

Wk
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Grau de Dano Social Causado pela Doença na Região

O Ofício n° 14/2002, de 15/3/2002, assinado pelo Dr. Carlos
Eduardo Dutra Pires, Promotor de Justiça Coordenador das
Curadorias das Bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba,
informa a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que é cediço que a
Mineração Morro Velho exerce atividade mineradora na região de
Nova Lima há mais de um século, e, somente na última década,
passou a submeter-se a uma fiscalização mais efetiva quanto às
condições ambientais e de trabalho; assim, não resta nenhuma dúvida
de que existe um passivo ambiental enorme a ser sanado, em
especial no morro do Galo e no córrego do Cardoso, hoje conhecido
como córrego Sujo, em decorrência da atividade de extração mineral
exercida pela investigada.

A Promotoria de Justiça de Nova Lima está concluindo com a
empresa os termos de ajustamento de conduta para a apuração de
possível contaminação por arsênio e/ou outro metal pesado. Os
resultados serão de conhecimento público; todavia, somente no
decorrer do ano, será possível alcançar tal objetivo, sendo, inclusive,
monitorado pela FEAM.	 -

Complexo do Queiroz-Bairro Mina d'Agua
Com a participação da Mineração Morro Velho, foi realizado um

fórum de debates no dia 13/11/97, no Centro Comunitário Nossa
Senhora do Pilar, no qual foram apontados problemas do Bairro Mina
d'Agua, a seguir relacionados, possivelmente causados pela Planta
Industrial do Queiroz:

a) ocorrência de alergia devido a exalação de gás;
b) grande parte das casas do bairro estava com rachaduras ou

iniciando este processo.
No dia seguinte ao da reunião, por iniciativa da empresa, formou-se

uma equipe interna multidisciplinar, com profissionais das áreas de
engenharia, meio ambiente e metalurgia, para o desenvolvimento de
um plano de ação visando a estudar tais problemas e detectar suas
causas reais.

Os estudos contemplaram dois focos: 1 - monitoramento do ar
atmosférico da comunidade da Mina d'Agua; 2 - avaliação das
rachaduras nas casas do referido bairro.
Concluídas as análises, foram convidados para o evento a
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comunidade do bairro, os Vereadores por Nova Lima, as
Secretarias Municipais de Planejamento, Ação Social, Obras e Meio
Ambiente, órgãos ambientais (FEAM e COPAM), além do Prefeito
Municipal.

Segundo o relatório, o resultado do monitoramento do ar que foi
encaminhado à FEAM concluiu que, no período e nos locais
amostrados, não foi detectada contaminação do ar devido aos gases
emitidos pela Planta Industrial do Queiroz, nem pelos rejeitos da
barragem do Rapaúnha; na região próxima ao lixo e ao esgoto da
comunidade, no mesmo período da coleta, foi detectada
contaminação do ar devido ao gás sulfídrico (H2S). A possível origem
deste gás é o próprio lixo e esgoto, situados nas proximidades.

Quanto às rachaduras nas casas, ficou constatado que
1 - o bairro situa-se em uma encosta natural que apresenta

inclinação íngreme; além disso, o sentido da xistosidade das camadas
do solo segue a mesma direção da inclinação do terreno, o que
provoca um agravamento daestabilidade;

2 - existe sobrecarga no solo, devido ao excessivo peso das
construções aliado à fragilidade das fundações das residências
(aparentemente superficiais);

3 - o solo encontra-se em processo de contínua e intensa saturação,
provocada pelos descartes inadequados de drenagem pluvial e de
esgotos sanitários.

Diante dessa constatação, a própria empresa, em nota pública,
colocou-se à disposição da Prefeitura Municipal de Nova Lima e dos
órgãos ambientais, para participar das ações de eliminação desses
fenômemos.

Importa salientar que o Laudo n° 199.13865, da Divisão das Seções
Regionais de Criminalística da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, de 16/9/99, constatou que os peritos não vislumbraram danos
potenciais ao meio antrópico, haja vista a não-determinação do teor
do referido elemento na citada amostra. Sugerem, no entanto, que o
órgão competente, fiscalizador das atividades da empresa vistoriada,
faça o monitoramento do referido teor na dita localidade. Aconselham,
ainda, que a população mantenha-se afastada da barragem
Rapaúnha até a possibilidade de levantamento de novos parâmetros
de qualidade da água em pauta seja realizado por órgão competente.
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Diante disso, espera-se da Delegacia Regional do Trabalho em

Minas Gerais - DRT-MG -, da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -,
do COPAM e do Ministério Público que continuem fiscalizando as
atividades da Mineração Morro Velho com a mesma eficiência, como
forma de exigir da mineradora o cumprimento das normas legais.

Conclusão
Com base nos relatórios da Delegacia Regional do Trabalho em

Minas Gerais, nos documentos colhidos e à disposição das
autoridades competentes, nas visitas de inspeção às minas e nos
depoimentos das personalidades envolvidas, não há dúvida de que a
história da Mineração Morro Velho, que explora o minério de ouro em
Nova Lima e região há quase dois séculos, possui duas fases
distintas. A primeira, que deve ser analisada considerando-se as
normas legais que regiam a matéria naquela época e a tecnologia
então existente, foi lamentavelmente desenvolvida com o
incomensurável sacrifício dos empregados, milhares dos quais hoje
são portadores de silicose e lutam por indenização e por amparo
assistencial. Na segunda fase, cujo início se deu a partir das duas
últimas décadas, percebe-se a preocupação da empresa em
modernizar e fiscalizar as atividades de extração de minério, como
forma de impedir ou reduzir o número de ocorrências ocupacionais.

Por seu lado, ao postular, em caráter inédito, a ação civil pública em
favor dos silicóticos, o Ministério Público mineiro, no afã de impedir a
ocorrência da prescrição vintenária dos direitos deles, enfrentou
obstáculos. Primeiramente, por inexistir, na legislação em vigor,
dispositivo específico que disponha sobre a sua competência para
propor a referida ação. Depois, porque, sendo a exploração do minério
considerada atividade lícita, prevista em lei, o percentual de
insalubridade pago mensalmente pelo empregador tem natureza
indenizatória.

Não se pode ignorar que o trabalho da extração de minério em
minas de subsolo, ainda que exercido em condições penosas e
prejudiciais à saúde do trabalhador, constitui atividade lícita, prevista
no art. 293 da CU, que atribui ao Ministério do Trabalho o dever de
regulamentá-la, conforme o art. 190 do referido diploma, de fiscalizá-
la, por meio das DRT5, e ainda estipula o pagamento de um adicional

rs



1214
à remuneração do empregado, como compensação pelo trabalho
insalubre. Sob esse enfoque se assenta o parecer do ex-Ministro
Mozart Victor Russomano. De acordo com sua tese, o adicional possui
também natureza civil, constituindo na indenização prevista em lei ao
trabalhador que exerce atividade em condições insalubres.

Todavia, o percentual de insalubridade não atende a necessidade do
trabalhador acometido pela doença ocupacional. Além disso, o
portador de silicose que não perdeu a capacidade laboral não recebe
o auxílio-doença ao aposentar-se, apesar de o INSS reconhecê-la
como doença do trabalho.

1 - Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, por entender que é
extremamente necessário, sugere o encaminhamento de
requerimento à bancada mineira no Congresso Nacional solicitando
que apresente ao Presidente da República e ao Ministro da
Previdência Social proposta de concessão aos trabalhadores e ex-
trabalhadores silicóticos da Mineração Morro Velho e das demais
minas do País, independentemente de sua capacidade laborativa e do
grau da doença, do auxílio-doença, para fazer face ao custeio dos
medicamentos, inclusive aos pensionistas ou herdeiros dos silicóticos
falecidos.

2 - Considerando que, desde 1991, discute-se se o Ministério
Público é parte legítima para propor ação civil pública em favor dos
silicóticos, a Comissão Parlamentar de Inquérito, visando a evitar a
repetição de entraves de natureza meramente processual, o que
ocasiona prejuízo às partes, propõe seja atribuída, na norma legal
especifica, competência àquele órgão para atuar em favor da
coletividade, sempre que ocorrer caso de endemia ocupacional.

Para justificar essa necessidade, a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal julgou, em 8/4/2002, o Recurso Extraordinário n°
213015, no qual se tratou da competência do MP para ajuizar ação
civil pública na Justiça do Trabalho defendendo interesse de uma
categoria. Durante aquele julgamento, foi lembrado um precedente
sobre a questão, visando a conter abusos nas mensalidades
escolares. Trata-se do RE 163231, em que também foi reconhecida a
legitimidade do MP, pois, apesar de a questão envolver direitos
individuais homogêneos, entendeu-se que, no caso, eram
"subespécies de direitos coletivos", tutelados pelo Estado pela ACP,
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conforme previsto no art. 129, inciso til, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
(1997/0054124-0), de 2/3/2000, a Terceira Turma do STJ decidiu que
o Ministério Público Estadual tem competência para ajuizar ação civil
pública visando a obter indenização por dano à saúde no caso de
acidente de trabalho.

Quanto ao acordo celebrado na ação civil pública, o valor da
indenização, ainda que aquém das necessidades dos silicóticos,
poderá ser majorado devido a incidência de multa diária por atraso do
seu pagamento. Além do mais, foi facultado aos postulantes optarem
por dinheiro, em substituição aos imóveis, como forma de agilizar o
pagamento, o que tem tido ampla aceitação.

No que tange ao valor acordado, há precedentes mais elevados,
como se observa no Recurso de Apelação Cível n° 198006496, em
que o Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, na seção de 30/4/98,
decidiu: "ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trabalho movida contra empregador. Nexo de causalidade entre a
patologia pulmonar do autor - silicose - e o exercício de sua atividade
laboral. Caracterização. Consideração a gravidade da lesão e o
comprometimento da qualidade de vida do autor. Inclusive de sua
sobrevida. Adequação. Valor certo para futuras indenizações
mediante comprovação. Indenização de direito comum. Nexo causal.
Duzentos salários mínimos. Dano Moral. Assistência Judiciária.
Prova.".

No mesmo sentido, o 2° Tribunal de Alçada de São Paulo, na
Apelação c/Rev. 586.849-00/2 - io a Câmara - Relator Juiz Irineu
Pedrotti - J. 18.10.2000, decidiu que procede, pela gravidade, com
vítima fatal, conforme orientação jurisprudencial dominante e adotado
por esta colenda Câmara, o recurso adesivo, a fim de que o valor dos
danos morais sejam elevados para 200 salários mínimos.

3 - A despeito da necessidade de os municípios legislarem
supletivamente a matéria relativa à proteção dos locais de trabalho e
do meio ambiente, conforme preceituado no art. 154 da Lei n° 6.514,
de 22/12177, que altera o Capítulo V do Título II da CLT, c/c o art. 30, 1
e II, da Constituição Federal, Nova Lima ainda não se predispôs a
atuar nesse sentido. Para suprir a grave lacuna, esta Comissão
sugere ao Prefeito Municipal e à Câmara de Vereadores das cidades
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de Nova Lima e Sabará, onde a empresa também explora o
minério de ouro, que editem normas legais e disciplinem a matéria de
acordo com o interesse local.

4 - Propõe esta Comissão que seja aprovado o projeto de lei que
institui o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador, cuja
minuta segue anexa, a exemplo do que já ocorre no Rio Grande do
Sul. A proposição visa a incluir na obrigatoriedade de notificação de
acidentes de trabalho as situações previstas no Anexo 1 do referido
projeto.

5 - Esta Comissão propõe o envio de ofício à Mineração Morro
Velho, solicitando que cumpra o disposto no inciso III do art. 61 do
Código de Saúde, informando a população local sobre a área de
impacto e os riscos decorrentes do processo produtivo, bem como das
recomendações e das medidas adotadas para a sua eliminação e
controle, notadamente no morro do Galo e no córrego do Cardoso,
também conhecido como córrego Sujo.

6 - A ampliação do número de Fiscais da Delegacia Regional do
Trabalho para atuarem com mais freqüência, principalmente em Minas
Gerais, se faz imprescindível. Por isso, recomenda-se às autoridades
federais competentes providências urgentes a esse respeito.

7 - Considerando que Minas Gerais possui 853 municípios e apenas
15 Centros de Saúde do Trabalhador, órgãos responsáveis pelo
diagnóstico de doenças profissionais, faz-se necessária e urgente a
criação de um órgão dessa natureza em Nova Lima, devido ao grande
número de mineradores que são expostos a iminente risco de
doenças. Para isso, apresentamos requerimento às autoridades
competentes.

8 - No intuito de conceder os benefícios para todos os trabalhadores,
esta CPI obteve do Prefeito Municipal de Nova Lima e do Presidente
da Mineração Morro Velho o compromisso de se criar nessa cidade o
Centro de Excelência em Pesquisa de Doenças Pulmonares, de
referência nacional, com o objetivo de estudar a doença, monitorar e
assistir os portadores da silicose, sem nenhum ônus para estes, a fim
de minimizar os seus sofrimentos. Para tanto, o referido Centro
poderá contar com a participação dos poderes públicos federal e
estadual, bem como da UFMG, da UNICAMP e outras entidades
similares.
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9 - Para acompanhar a implementação desse importante centro

de pesquisa, esta CPI apresenta requerimento à Casa a fim de se
criar uma comissão composta por Deputados.

10 - A título de sugestão, esta CPI recomenda à Mineração Morro
Velho Ltda. que adote as seguintes medidas:

a - Realização de exames periódicos visando ao diagnóstico
precoce dos seus empregados, como forma de prevenir a ocorrência
da silicose.

b - Promoção de treinamento especializado para os empregados,
proporcionando-lhes o conhecimento necessário para exercer com
segurança as suas funções.

c - Monitoramento constante das condições de trabalho na empresa,
possibilitando aos empregados total segurança, a fim de reduzir ao
máximo os fatores de risco ocupacional.

d - Proporcionar aos empregados ou a seus representantes legais
as informações necessárias à boa relação com o empregador, em prol
da implementação de políticas de segurança e saúde.

e - Estender aos dependentes do trabalhador silicótico os
tratamentos de saúde (médico, odontológico, psicológico e outros), de
forma totalmente subsidiada pela empresa, já que hoje ela só custeia
70% das despesas.

- Estimular a previdência privada, com as seguintes opções:
- Plano básico, com 100% do pagamento subsidiado pela empresa.
- Plano suplementar (opcional), descontado em folha: 3%, 4% ou

5%, dependendo da escolha do trabalhador.
- Aposentadoria complementar, pensão por invalidez permanente e

pensão para os beneficiários em caso de morte do participante,
subsidiadas pela empresa.

g - Criação de seguro de vida em grupo, em que 54% do valor sejam
pagos pela empresa e 46%, pelo empregado, sendo 36 vezes o
salário em caso de morte natural, e pagamento aos dependentes de
um valor equivalente a 72 vezes o seu salário em caso de morte
acidental.

h - Criação do seguro contra acidentes pessoais em caso de morte
acidental, pagamento aos dependentes de um valor equivalente a dez
salários-base.

Em caso de invalidez, pagamento ao segurado.
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11 - Esta Comissão recomenda que seja encaminhada cópia

deste relatório final aos seguintes órgãos e autoridades, para tomarem
conhecimento do seu teor:

- Governador do Estado de Minas Gerais;
- Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
- Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais;
- Ministério do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho em Minas

Gerais;
- Ministério da Saúde;
- Ministério da Previdência Social;
- Ministério Público do Trabalho e Procuradoria Regional do

Trabalho da 3 Região;
- Secretaria do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais;
- Secretaria da Saúde de Minas Gerais;
- Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Fundação Estadual do

Meio Ambiente - FEAM -;
- Escritório da Organização Internacional do Trabalho em Brasília,

DF;
- bancada mineira no Congresso Nacional;
- Departamento Nacional de Produção Mineral;
- Prefeitos Municipais e Presidentes das Câmaras de Vereadores de

Nova Lima e Sabará;
- Reitores da UFMG e da UNICAMP.
Finalmente, considerando que a empresa explorará por muitos anos

as suas atividades em Nova Lima e Sabará, faz-se imprescindível a
aprovação das medidas apontadas por esta CPI pelo Plenário desta
Casa Legislativa e que se publiquem para amplo conhecimento
público as conclusões deste trabalho, a fim de impedir que se repitam
os erros do passado, mesmo diante das melhorias das condições de
trabalho adotadas pela empresa, pois o risco de silicose justifica o
investimento em favor do seu diagnóstico precoce, bem como a
implantação, em Nova Lima, do Centro de Excelência e Pesquisa em
Doenças Pulmonares, uma vez que "prevenir é sempre melhor que
remediar".

Sala das Comissões, 23 de maio de 2002.
Eduardo Hermeto, Presidente - Doutor Viana, relator - Eduardo
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Brandão - Kemil Kumaíra - Fábio Avelar.

Anexo 1_

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido ofício ao Ministro da Saúde solicitando-lhe que
determine providências com vistas a que seja instalada, no Município
de Nova Lima, o Centro de Saúde do Trabalhador, para diagnosticar
precocemente doenças profissionais, bem como proporcionar
assistência médica aos milhares de silicóticos da Mineração Morro
Velho.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração Morro Velho
Justificação: Apesar de o Estado de Minas possuir 853 municípios,

lamentavelmente conta apenas 15 Centros de Saúde do Trabalhador.
A inexistência desse órgão assistencial em Nova Lima, além de
dificultar o atendimento aos empregados da Mineração Morro Velho,
faz com que eles sejam obrigados a buscar assitência médica em
outras cidades, prejudicando a estatística da doença profissional,
como a silicose, cujo diagnóstico depende de especialistas e exames
específicos.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
A CRI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido ofício à Delegacia Regional do Trabalho de Minas
Gerais - DRT-MG, solicitando que fiscalize a Mineração Morro Velho
Ltda. e que dela exija a apresentação periódica dos dados estatísticos
referentes aos resultados de exames de raios X de tórax, básicos para
controle e de exposição à sílica livre.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido ofício ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara
de Vereadores de Nova Lima, sugerindo-lhes que editem normas

rÃ



1220
suplementares visando a proteção dos trabalhadores e do meio
ambiente contra os riscos inerentes às atividades de exploração
mineral, principalmente do ouro, conforme previsto no art. 154 da Lei
n° 6.514, de 22/12/77, e nos arts. 70, 15, 16, IV, da Lei n° 13.317, de
1999, que institui o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido oficio à bancada mineira no Congresso Nacional,
solicitando alterar a Lei n° 7.247, de 1985, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, a fim de permitir que o Ministério Público
possa também atuar na defesa de interesses coletivos quando se
tratar de endemia ocupacional.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração do Morro Velho
Justificação: Em decorrência da constatação endêmica de silicose, o

Ministério Público acionou, por meio de ação civil pública, a Mineração
Morro Velho em favor de várias centenas de trabalhadores e ex-
trabalhadores silicóticos. Todavia, desde 1991, quando da postulação
pioneira do feito, questiona-se até a presente data, no âmbito do
Judiciário, a legitimidade do "Parquet", causando, neste caso, sérios
prejuízos às partes, por falta de explicitação na norma legal.

Apesar da inexistência de previsão explícita da hipótese de proteção
da vida humana na Lei n° 7.347, de 1985, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, não se pode esquecer que a proteção visada
pelo referido diploma objetiva, em última análise, assegurar o bem-
estar da pessoa humana.

O caso nos faz lembrar o insigne jurista brasileiro e defensor
ardoroso da democracia, Dr. Sobral Pinto, que, nos tempos do
autoritarismo, não encontrando em outra parte suporte para a defesa
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da vida e da incolumidade dos presos políticos, torturados nas
masmorras do regime, invocou em seu auxilio as leis de proteção aos
animais.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido ofício ao Presidente da República e ao Ministro do
Trabalho solicitando-lhes medidas que viabilizem, dentro da possível
urgência, a admissão de fiscais para atuar junto às Delegacias
Regionais do Trabalho, principalmente em Nova Lima e Sabará, onde
a escassez desses servidores tem dificultado a fiscalização das minas
extrativas de minério, causando o aumento do número de acidentes.

Sala das Comissões, de de 2002.
CRI da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A CRI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja expedido ofício à diretoria da Mineração Morro Velho, para que
informe a esta Casa Legislativa se tem cumprido o disposto no art. 61,
III, do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que obriga o
empregador a dar conhecimento à população residente na área de
impacto da empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo,
bem como das recomendações e das medidas adotadas para a sua
eliminação e controle, notadamente no Morro do Galo e no Córrego do
Cardoso, também conhecido como Córrego Sujo, objeto de
investigação do Ministério Público.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja enviado ofício ao Ministro da Previdência e Assistência Social
solicitando que determine que a perícia seja feita por médicos
especialistas na leitura do exame de raios X de tórax, a fim de se



1222
atender a demanda na região de Nova Lima e Sabará, onde há
grande incidência de doenças ocupacionais, principalmente a silicose.

Sala das Comissões, de de 2002.
CPI da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A CPI que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,

seja fornecida cópia do Relatório desta CPI ao Prefeito Municipal e ao
Presidente da Câmara de Vereadores de Sabará, para que adotem as
medidas que entenderem necessárias, visando à proteção dos
trabalhadores e do meio ambiente desta cidade, uma vez que a
Mineração Morro Velho explora a Mina de Cuiabá, que possui reserva
de minério a ser explorada até o ano de 2014.

Sala das Comissões, de de 2002.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Parlamentar de Inquérito requer a V. Exa., na forma

regimental, seja expedido ofício ao Governo Federal, ao Governador
do Estado de Minas Gerais, ao Presidente da Mineração Morro Velho
Ltda. e ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores de
Nova Lima, para que, através de esforço comum, determinem a
implantação e o funcionamento urgente do Centro de Excelência em
Pesquisa de Doenças Pulmonares em Nova Lima.

Sala das Comissões, de de 2002.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho
Justificação: Uma das maiores contribuições desta Comissão à

sociedade foi, sem dúvida, a proposta de se criar em Nova Lima o
Centro de Excelência em Pesquisa de Doenças Pulmonares, com a
finalidade de desenvolver estudos para erradicar ou minimizar a
silicose decorrente da extração do minério de ouro.

Para a concretização desse objetivo, esta CPI contou com a
anuência do Prefeito Municipal de Nova Lima e do Presidente da
Mineração Morro Velho, motivo pelo qual deverão ser envidados todos
os esforços a fim de tornar realidade esse Centro de Pesquisa, que

rÁ'1
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servirá de modelo não só para o Estado de Minas, como também
para todo o Brasil.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Parlamentar de Inquérito requer a V. Exa., na forma

regimental, seja criada uma comissão de Deputados para acompanhar
e monitorar a implantação do Centro de Excelência em Pesquisa de
Doenças Pulmonares em Nova Lima.

Sala das Comissões, de maio de 2002.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho
Justificação: Foi constatada endemia da doença ocupacional

denominada silicose em cerca de três mil pessoas em Nova Lima, e
esse lamentável fato só veio ao conhecimento público devido à
possibilidade de os trabalhadores da Mineração Morro Velho serem
indenizados por meio da ação civil proposta pelo Ministério Público
contra essa empresa. Como a citada mineradora explorará suas
atividades de risco por vários anos, a Comissão Parlamentar de
Inquérito sugeriu, e foi plenamente aceita pelo Prefeito Municipal
daquela cidade e pela empresa, a criação do Centro de Excelência em
Pesquisa de Doenças Pulmonares, a fim de proporcionar pesquisa de
referência nacional e, principalmente, garantir a assistência médica
aos trabalhadores no tratamento da doença, que é irreversível e
tormentosa.

Diante da importância desse centro de pesquisa, esta CPI entende
que é necessário o acompanhamento de sua criação por Deputados
desta Casa.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho

requer a V. Exa., na forma regimental, seja enviado ofício ao
Presidente da República, ao Ministro da Previdência Social e à
bancada mineira no Congresso Nacional, para se conceder aos
empregados e aos ex-empregados silicóticos da Mineração Morro
Velho a concessão de auxílio-doença, independentemente do seu
estágio de evolução e da perda de sua capacidade laboral, para fazer

rÃ"
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face ao custeio dos medicamentos.

Sala das Comissões, de de 2002.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho

PROJETO DE LEI N°12002
Institui o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Sistema de Informações em Saúde do

Trabalhador - SIST-MG - e implantada a Vigilância Epidemiológica em
Saúde do Trabalhador.

Art. 20 - As doenças relacionadas com o trabalho, listadas no Anexo
1 desta lei, ficam incluídas na relação de agravos de notificação
compulsória, conforme Código Internacional de Doenças - CID 10 e a
Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho - Portaria MS n°
1.339, de 18 de novembro de 1999.

Art. 30 - Fica obrigatória a notificação de acidentes de trabalho,
sejam eles típicos ou de trajeto, ocorridos com qualquer indivíduo,
seja na condição de condutor, passageiro ou pedestre, seja por
exposição acidental a agentes químicos, físicos e biológicos, seja por
acidente com animais peçonhentos, quando ocorrerem por ocasião da
atividade profissional.

Parágrafo único - A obrigatoriedade da notificação de acidentes de
trabalho de que trata o "caput" deste artigo inclui, também, o registro
de acidentes perfurocortantes, independentemente de resultarem ou
não em doença infecto-contagiosa.

Art. 40 - Fica aprovado o Relatório Individual de Notificação de
Agravo - RINA -, constante no Anexo II desta lei como instrumento de
notificação compulsória de doenças e acidentes de trabalho, aplicável
a trabalhadores dos mercados formal e informal, urbanos e rurais, sob
qualquer regime de relação de trabalho, a ser preenchido por todos os
serviços de atendimento em saúde, sejam eles públicos, privados,
conveniados, filantrópicos, sindicais ou empresariais, ambulatoriais ou
de pronto atendimento.

Art. 50 - Fica aprovada a Ficha Individual de Notificação de Supeita
de Agravo - FIS -, constante no Anexo III desta lei, como instrumento
de notificação de suspeita de agravo relacionado com o trabalho, a ser
preenchida pelos agentes comunitários, sindicalistas, educadores e
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conselheiros de saúde.

Art. 60 - A Secretaria da Saúde, sob orientação da Coordenadoria de
Política de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, deverá definir o
fluxo de comunicação e sistematização em níveis estadual, municipal
e regional, com vistas ao desenvolvimento das ações
descentralizadas de vigilância epidemiológica.

Art. 70 - A emissão de Comunicação de Acidentes de Trabalho -
CAT -, para doenças e acidentes de trabalho mantém-se inalterada e
obrigatória, nos termos da lei.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de de 2002.

Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho
ANEXO 1

Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho'
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 30.5.2002.

Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração Morro Velho
Justificação: O projeto baseia-se no disposto no art. 200, inciso II, da

Constituição Federal, que atribui ao Sistema único de Saúde as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as que visam à
saúde do trabalhador; no inciso II do art. 186 da Constituição do
Estado e na Lei n° 8.080, de 19/9/90, que institui ações de saúde do
trabalhador e de proteção ao meio ambiente, incluindo um conjunto de
atividades que se destinam, por meio de ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção à saúde
dos trabalhadores; e, no art. 28, 1 a IV, da Lei n° 13.317, de 1999, que
instituiu o Código de Saúde de Minas Gerais.

Por outro lado, há um fone impacto financeiro e social no setor
público, em decorrência do atendimento e da recuperação dos
acidentados no trabalho. Por esse motivo, é premente a avaliação
epidemiológica e o controle de riscos para o planejamento das ações,
bem como o estabelecimento de prioridades na alocação de recursos.
Tendo em vista a competência concorrente na área de

epidemiologia e no controle de acidentes, doenças e agravos
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relacionados ao trabalho, a proposição em tela tem por objetivo
suprir uma lacuna normativa, no âmbito do Estado, sobre a matéria
em questão.

Anexo 2
(Rank do Coeficiente de Benefícios Concedidos por Acidentes de

Trabalho)
* - O quadro do Anexo 2 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 30.5.2002.
- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta e outros, em que solicitam a realização de reunião especial
para homenagear a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do
Gabinete Militar do Governador do Estado e integrantes, pelos
relevantes serviços prestados em Minas Gerais, especialmente na
região norte-mineira; e Sargento Rodrigues e outros, solicitando a
realização de reunião especial para homenagear o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; e nos termos do inciso
VII do art. 232, c/c O art. 140, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que o Projeto de Lei n°
1.495/2001 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer.

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

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs Deputados e

telespectadores que me escutam, ontem fiquei meio assustada aqui
na Assembléia Legislativa, ao tomar conhecimento de que, no
finalzinho de votação de um projeto de 2° turno, foi acrescentada
emenda que revoga lei aprovada em 1999. Trata-se da lei que
preservava, criava e garantia o Tombo da Fumaça como patrimônio
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histórico e paisagístico na cidade de Salto da Divisa. Quero
lembrar que, para aprovação dessa lei, houve mais de um ano de
discussão, de angústia, de trabalho de alguns Deputados da
Assembléia Legislativa, com apoio e atenção dos ambientalistas.

Em Itapebi, na Bahia, está sendo construída a Usina de Itapebi, que
coleta águas em Minas Gerais, no Tombo da Fumaça. Nada de mais
que queiram água para a Odebrecht criar a sua usina e vender força e
energia elétrica para a Bahia, para o Jequitinhonha, ou seja lá para
onde for. Não somos contra o progresso, mas achamos um horror a
maneira como foi feita essa emenda em Plenário.

Quero lembrar ainda que, quando foi aprovado o primeiro projeto
para a Usina de Itapebi, conseguiram da FEAM a aprovação, mas
depois alteraram o projeto de maneira que ameaçava o Tombo da
Fumaça. O projeto de lei que apresentamos tornou-se lei e tem de
continuar a vigorar.

Por isso, passo a ler a questão de ordem que se segue, porque
consideramos um desrespeito ao meio ambiente, a todos os
parlamentares desta Casa, a esta Casa, o fato de tentar-se, de
maneira escamoteada, revogar lei que garante e preserva o meio
ambiente. No direito, agir dessa maneira é crime, sabotagem. Agir
clandestinamente é agravante. A maneira como a emenda foi
apresentada, no final da discussão, que nem houve, quando o projeto
estava sendo votado em 20 turno, sem reunião do Conselho de
Líderes, num desrespeito ao Regimento Interno desta Casa, é uma
agravante.

Gostaria, Sr. Presidente, que ficasse bem atento a esse fato, para
que não sejamos obrigados a acionar a justiça para impedir que esta
Casa cometa um crime de maneira tão escamoteada e de
emboscada. (- Lê:)

"A Deputada que este subscreve formula esta questão de ordem,
com vistas à anulação da votação que resultou na aprovação indevida
da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 921/2000, contrariando o
Regimento Interno.

Após a emissão do parecer para o 2 0 turno, pela Comissão de Meio
Ambiente, a mencionada emenda foi apresentada em Plenário, tendo
sido aprovada, sem parecer, "nos termos do § 4° do art. 189 do
Regimento Interno", conforme palavras do Exmo. Sr. Presidente.

rÀ'1
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A emenda em comento incluiu no Projeto de Lei n° 921/2000

dispositivo que revoga a Lei n° 13.370, de 1999, que declarou a
cachoeira do Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do
Estado e criou a área de proteção ambiental do Tombo da Fumaça.

Ocorre, no entanto, que o Projeto de Lei n° 921/2000 versa sobre
matéria totalmente adversa àquela contida na Emenda n° 1,
expediente este expressamente vedado pelo Regimento Interno:

'Art. 228 - Não será recebida a emenda que:
- não for pertinente ao assunto versado na proposição principal;'.

Ora, Sr. Presidente, o referido projeto institui o Sistema Estadual de
Certificação de Qualidade Ambiental para Bens e Produtos
Industrializados e Agrícolas, tema que não apresenta nenhuma
correlação com aquele objeto da Emenda n° 1.

O correto, portanto, seria que a Emenda n° 1 não tivesse sido
recebida pela Presidência, pois mostra-se flagrante a ofensa ao inciso
1 do art. 228, transcrito acima. O não-recebimento da emenda, além
de estar previsto no próprio Regimento Interno, é imposição deste.
Vejamos:

'Art. 83 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as
providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões,
especialmente:

- fazer observar as leis e este Regimento;
II - recusar proposição que não atenda às exigências constitucionais

ou regimentais;'.
E mais, o próprio art. 189, indicado pela Presidência como base

regimental para o recebimento e a aprovação, sem parecer, da
Emenda n° 1, contém, em seu § 3°, dispositivo que transcrevemos
abaixo e que disciplina a apresentação de emendas de 2 0 turno:

'Art. 189 - Aprovado em 1° turno, o projeto será despachado à
comissão competente, a fim de receber parecer para o 2 0 turno.

§ lO
§ 30 - A emenda contendo matéria nova só será admitida, no 20

turno, por acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição'.
Nem era pertinente a proposição nem houve acordo de Líderes.

Não há dúvida quanto ao fato de que a Emenda n° 1 contém matéria
nova, pois o tema sobre o qual versa não foi objeto de discussão
durante atramitação do Projeto de Lei n°921/2000, em 1° turno.

rÀ
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Sendo assim, mesmo que, num esforço esdrúxulo e

estapafúrdio, pudéssemos admitir que a Emenda n° 1 contivesse tema
afeto ao conteúdo do Projeto de Lei n° 921/2000, para sua
apresentação em 20 turno, o que definitivamente não é o caso, deveria
ter havido acordo de Lideranças, o que também não ocorreu.

Resta, portanto, claro, que a aprovação da Emenda n° 1 ao Projeto
de Lei n° 921/2000 ocorreu à revelia de diversos dispositivos
regimentais, motivo pelo qual requeiro seja anulada a votação da
respectiva Emenda n° 1".

Sr. Presidente, quinta-feira não me encontrava no Plenário, pois
participava de audiência em ltaobim, a serviço da Assembléia
Legislativa. Não sei quais os Deputados que aqui se encontravam. V.
Exa. presidiu a reunião em que foi aprovada essa emenda. Não quero
duvidar de V. Exa. Tenho a certeza de que não agiu de má-fé, assim
como não o fizeram aqueles Deputados que aqui votaram. Talvez, se
aqui estivesse, ao ouvir falar "revoga-se a lei número tal", também
teria concordado. Mas não podemos admitir que uma emenda
apresentada, que considero de "emboscada", altere uma lei tão
importante para o patrimônio paisagístico do Estado como para o meio
ambiente. Apelo a V. Exa. e a todos os ambientalistas que me ouvem
para que não aceitemos isso e que esta Casa tome providências
antes que sejamos obrigados a buscar a justiça e o Promotor do meio
ambiente. Ontem quatro pessoas, no mínimo, ligaram para meu
gabinete, alertando-me para esse sério problema que aqui se passou
sem nosso conhecimento, e, quero crer, também sem o conhecimento
de V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa à Deputada Maria José
}-laueisen que examinará a questão de ordem suscitada por S. Exa. e
a responderá, oportunamente.

Este Deputado, na condição de defensor, nesta Casa, das matérias
de interesse ambiental, procurará encontrar a melhor solução para o
problema apontado pela ilustre Deputada.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, quanto à greve da
rede estadual de ensino em nosso Estado, recebi, em meu gabinete,
professoras e Diretoras de Divinópolis que não estão participando do
movimento devido ao prejuízo que a paralização causa às crianças.
Mas, por outro lado, reconhecemos o direito de greve dos professores
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e funcionários da rede estadual de ensino. Apelo ao Secretário
Murílio Hingel para que envie a esta Casa, o mais rápido possível, o
plano de carreira desses servidores já que, no segundo semestre,
haverá dificuldade de quórum, neste Plenário, para sua votação.
Dessa forma, caberia ao futuro Governador aceitar o plano de carreira
feito no Governo atual. E clara a injustiça cometida contra os
professores da rede estadual de ensino, pois a base do País está na
boa formação de nossos jovens. Essa a grande responsabilidade de
nossos educadores, professores, funcionários. Solicito ao Secretário
Murilio Hingel que se reúna com o comando de greve para dar uma
solução ao problema, a fim de que os jovens retornem às aulas,
devolvendo a tranqüilidade a seus pais. Sabemos que nossos
professores também não querem a greve, mas se trata da única
maneira que têm de lutar. Apelo ao Secretário da Educação, por quem
tenho o maior respeito devido ao trabalho que vem desenvolvendo
junto à rede de educação estadual, que encontre uma solução viável
para a questão. Trata-se de um apelo de toda a nossa bancada e de
todos os Deputados desta Casa.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°

2.024/2002, da Mesa da Assembléia Legislativa, que altera a redação
dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, instituindo a Comissão da Segurança
Pública. A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do projeto com
as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que opina pela rejeição da
Emenda n°3.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, este momento deveria ser

de encaminhamento de votação, mas quero solicitar a recomposição
de quórum já que não temos número suficiente para votar essa
importante matéria.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita a Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do número regimental.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados.

rs
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 40 do art. 249 do
Regimento Interno, suspende a reunião por 2 horas, para aguardar
que se configure o quórum para a votação. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

os trabalhos. A Presidência verifica, de plano, a existência de número
regimental para a apreciação da matéria constante na pauta. 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 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n°
3. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Resolução n° 2.024/2002 com as Emendas n os 1 e 2. A Mesa da
Assembléia.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 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 20/7/99, que autoriza a COPASA-MG a
participar de consórcio para a construção da Hidrelétrica de lrapé 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° 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública, com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 2, salvo emenda. 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, 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° 2.022/2002 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeiro.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 2.083/2002, da

rsl
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Mesa da Assembléia, que aprova o encaminhamento de
propostas de emenda à Constituição ao Congresso Nacional, na
forma do art. 60, III, da Constituição da República. A Mesa da
Assembléia 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.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.310/2000, do
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a criação do Programa
Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Política
Agropecuária 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 de
Política Agropecuária. Em discussão. 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 V turno, o Projeto de
Lei n° 1.310/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Política Agropecuária.

Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n° 1.373/2001, do
Deputado Sávio Souza Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Sete Lagoas 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, da
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. Fica, portanto, aprovado, em P turno, o Projeto de
Lei n° 1.373/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.742/2001, do
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina por sua aprovação com a Emenda no 1, da
Comissão de Justiça, e com a Subemenda n° 1, que apresenta, à
Emenda n° 2, da Comissão de Justiça. 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, a
Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n°
2. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.742/2001 com a Emenda n° 1 e com a Subemenda n° 1 à Emenda
n°2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.844/2001, da
Deputada Maria José Haueisen, que acrescenta parágrafos ao art. 30
da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e
a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. As Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira opinam 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 Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.938/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 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. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.938/2002 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.262/2000, do
Deputado Chico Rafael, que altera o art. 8 0 da Lei n° 11.396, de
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6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de
1997, introduzindo um representante da Assembléia Legislativa no
grupo coordenador do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, e dá
outras providências. A Comissão de Turismo 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 - Esgotada a matéria destinada à 2 8 Fase da

Ordem do Dia, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.

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

apresentadas pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva - falecimento do
Sr. Rodrigo Felicione Alves, ocorrido no dia 24/5/2002, em Elói
Mendes; Bilac Pinto (2) - falecimento do Sr. Hugo Reginaldo, ocorrido
no dia 22/5/2002, em Santa Rita do Sapucaí, e do Sr. Maurício Silva
de Biase, ocorrido no dia 27/5/2002, em São Sebastião do Rio Verde;
Sávio Souza Cruz - falecimento do Sr. Carlos Lamassa, ocorrido no
dia 23/5/2002, em Belo Horizonte; e Wanderley Ávila (2) - falecimento
do Sr. Raimundo Antunes de Castro, ocorrido no dia 26/5/2002, em
Pirapora, e do Sr. Walter Sanches Dumont, ocorrido no dia 21/5/2002,
em Montes Claros (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 29, às
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.599/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe
visa a disciplinar as relações entre as instituições estaduais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

A seguir, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
examinando o mérito da proposição, opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a disciplinar a contratação de

instituição de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento institucional
pelas entidades estaduais de ensino e de pesquisa científica.

Inicialmente, cabe mencionar que se trata da contratação prevista no
inciso XIII do arL 24 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, o qual prevê a
dispensa de licitação nos casos de "contratação de instituição
brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada
à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos".

Após criterioso exame do projeto, tendo por objetivo a adequação do
texto proposto ao ordenamento jurídico vigente, notadamente às
Constituições Federal e Estadual e à Lei n° 8.666, que trata das
licitações e dos contratos administrativos, a Comissão de Constituição
e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, com o qual estamos de inteiro
acordo.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a matéria não encontra
óbice à sua aprovação, pois não implica criação de despesa para os
cofres públicos. Ao contrário, a proposição de regras mais claras para
os contratos com dispensa de licitação para as referidas entidades,
bem como a instituição de cadastro das empresas interessadas em
celebrar contratos com a administração pública vêm contribuir para

WC
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que as licitações sejam executadas de forma correta e de acordo
com o interesse público, o que poderá resultar em ganho de eficiência
e economia.

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

1.599/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.865/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a reorganização da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas.

Em cumprimento dos mandamentos regimentais, foi a proposição
submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública e a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, ao analisarem o mérito da
proposição, opinaram por sua aprovação, com a Emenda n° 1.

Durante a tramitação do projeto em comento foi-lhe anexado o
Projeto de Lei n° 1.935/2001, também de Chefe do Executivo, por
guardar semelhança com a matéria.

Compete-nos, nesse momento, manifestarmo-nos sobre os aspectos
financeiros e orçamentários do projeto.

Fundamentação
O projeto sob análise visa a reestruturar a Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas, propondo o funcionamento daquele
órgão por meio de uma estrutura menor que a atual. Para atingir esse
objetivo, propõe a extinção e fusão de unidades administrativas que
têm competências afins.

Nesse esteio, o projeto prevê a criação de alguns cargos no art. 7° e
a extinção de outros no art. 8 0, medida que determina uma redução
anual de despesas de aproximadamente R$ 175.000,00.
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Sua implementação não encontra, portanto, qualquer empecilho

na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois esta somente cria condições e
procedimentos especiais quando as alterações na legislação de
pessoal determinarem aumento de despesas.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.865/2001 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1  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 das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. A proposição
também mereceu parecer favorável da Comissão de Indústria,
Comércio e Turismo.

Cabe agora a esta Comissão apreciar o mérito da matéria.
Fundamentação

A proposição em tela altera a legislação do Micro Geraes,
atualmente regida pela Lei n°13.437, de 30/12/99.

Entre as alterações introduzidas pelo projeto, deve ser destacada a
majoração dos valores das faixas de classificação das
microempresas, dos atuais R$90.000,00 de receita bruta anual
acumulada para R$120.000,00, e das empresas de pequeno porte,
dos atuais R$11.200.000,00 para R$1.307.600,00.

Pela proposta em exame, também foi majorada dos atuais
R$90.000,00 para R$120.000,00 a receita brutal anual para
enquadramento das cooperativas, associações de produtores
artesanais, comerciantes ambulantes e associações de pequenos
produtores da agricultura familiar.
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De acordo com as faixas de classificação, são aplicados os

percentuais para apuração do ICMS devido, variando de 3% a 10,5%,
conforme nova redação proposta para o Anexo 1, o que significa uma
certa redução na carga tributária, uma vez que atualmente os
percentuais oscilam de 3% a 11,5%.

Outra alteração diz respeito ao valor dos recolhimentos mensais
para o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de
6/1/94, que passa dos atuais R$30,00, aplicáveis às microempresas,
para R$ -16,00 mensais, sendo que o percentual de recolhimento da
empresa de pequeno porte, aplicável sobre a diferença a maior entre
o valor das saídas e o das entradas, passa dos atuais 1,3% para
0,52%.

Cuida ainda a proposição de estabelecer para a empresa de
pequeno porte o total de abatimentos mensais do ICMS devido pela
dedução do valor despendido a título de treinamento gerencial ou de
pessoal, contratação de pessoal e investimentos em novas
tecnologias, sendo certo que não poderá ultrapassar 60% do valor
apurado na forma do art. 11. Atualmente, os abatimentos têm como
limites máximos os percentuais de 30% para contratação de
empregados, 50% para treinamento gerencial ou de pessoal e 35%
para investimentos em novas tecnologias. O projeto de lei em teta
aumenta de 35% para 45% o percentual para abatimento do ICMS
devido mensalmente na hipótese de investimentos em novas
tecnologias, aí incluídas aquisições de máquinas, equipamentos e
instalações.

Com relação ao número de empregados para fins de abatimento, o
projeto de lei em exame alterou o Anexo II, passando o desconto
inicial para empresa de pequeno porte que contratar um empregado
dos atuais 4% para 8%.

A proposição em tela invoca o tratamento diferenciado à pessoa
física que promova operações de circulação de mercadorias, em
valores que não ultrapassem R$12.000,00 anuais, visando reduzir ou
eliminar suas obrigações tributárias, cujo enquadramento e
desenquadramento serão efetuados na forma definida em
regulamento.

Visando aprimorar o projeto em exame, esta Comissão apresenta a

rÁ
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Emenda n° 1, que institui o Fórum Permanente da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, com a participação, inclusive, de
representantes da Assembléia Legislativa, da Secretaria de Estado da
Fazenda e das classes empresariais e produtoras do Estado, visando
monitorar de forma constante o Micro Geraes, bem como as linhas de
crédito disponibilizadas para o setor, além de promover o diagnóstico
permanente do comportamento das microempresas e empresas de
pequeno porte no Estado.

A Emenda n° 2 visa alterar a lei que regulamenta o FUNDESE,
vedando qualquer dedução dos valores correspondentes a retornos de
financiamentos concedidos com recursos do Fundo, de modo a
assegurar sua exclusiva utilização para as linhas de crédito do
FUN DESE-G ERAM INAS, bem como limitando os juros cobrados a 3%
ao ano, mais a variação da TJLP.

A Emenda n° 3, que apresentamos, propõe a revogação do inciso V
do art. 50 da Lei n° 11.396, de 1994, em razão da alteração introduzida
no inciso VI do mesmo dispositivo.

A Emenda n°4 propõe nova redação para o art. 27 da Lei n° 13.437,
de 1999, suprimindo-se o seu parágrafo único, a fim de permitir a
correção anual automática pelo IGP-Dl dos valores das faixas de
classificação e percentuais, independentemente de ato do Poder
Executivo ou de regulamentação.

A Emenda n° 5 altera o art. 6 0 do projeto, que contém a cláusula de
vigência, estabelecendo que a lei entrará em vigor no primeiro dia útil
do mês subseqüente ao de sua publicação, aplicando-se
automaticamente os valores expressos nesta lei caso não haja
regulamentação pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias.

Com essas adequações, entendemos que a matéria deve prosperar
e merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.936/2001 no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 5, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Inclua-se, onde convier:
"Ad. .... - A Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, passa a

vigorar com o seguinte Capitulo Xl, renumerando-se o atual Capítulo
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XI para Capítulo XII:

CAPITULO XI
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 da 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 tenham optado 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.

§ 20 - Compete ao Fórum de que trata este artigo acompanhar e
avaliar a implementação efetiva desta lei, visando ao seu cumprimento
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 Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
IV - um representante da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - FIEMG-;
V - um representante da Federação do Comércio do Estado de

kA
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Minas Gerais - FCEMG -;

VI - um representante da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG -;

VII - um representante da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG -;

VIII - um representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG -;

IX - um representante da Federação das Associações Comerciais do
Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS.".

EMENDA N°2
Inclua-se, onde convier:
"Art. .... - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 11.396, de

6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Ar. 1° - Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FLJNDESE -, 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. 30 -
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 Creditício ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
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
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dedução;

Art. 5°- .........................................................
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
EMENDA N°3

Inclua-se, onde convier:
"Art. .... - Fica revogado o inciso V do art. 5 0 da Lei n° 11.396, de 6

de janeiro de 1994.".
EMENDA N°4

Inclua-se, onde convier:
"Art. .... - 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.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos no primeiro dia útil do mês subseqüente ao de sua
publicação.

§ 1° - O Poder Executivo regulamentará esta lei até a data fixada no
"caput".

§ 2° - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que
tenha ocorrido a regulamentação da lei, aplicar-se-ão
automaticamente os valores das faixas de enquadramento e
percentuais definidos nos Anexos 1 e II e expressos nesta lei.".

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

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.453/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em
comento visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Araçuaí o imóvel que especifica.
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Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, que procedeu a mudanças
essenciais no texto legal, vem novamente a matéria a esta Comissão
para ser apreciada quanto aos aspectos financeiros e orçamentários,
conforme determinações regimentais.

E, de acordo com o § 1° do art. 189 do Diploma Regimental, esta
peça opinativa conterá, em anexo, a redação do vencido.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de conceder autorização legislativa para

que a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE - aliene gratuitamente bem imóvel de sua propriedade,
exigência essa contida nas normas tanto constitucionais quanto
administrativas, ou de Direito Financeiro.

Verificada a não-oneração do Tesouro com a medida, devemos
ponderar o seguinte: inicialmente a proposição tinha por escopo
autorizar o Poder Executivo a alienar o imóvel. Entretanto, sendo a
CODEVALE a detentora da sua titularidade, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, prevendo a
autarquia aqui referida como doadora e, ao mesmo tempo, corrigiu
algumas imperfeições e omissões do texto.

A época ainda estava em tramitação na Casa o Projeto de Lei n°
1.422/2001, de iniciativa do Executivo, que só foi sancionado em
15/1/2002, prevendo a criação da autarquia Instituto do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, a partir da transformação da
CODEVALE e da absorção das funções da SUDENOR. Em
decorrência disso, a previsão da entidade doadora deveria ser, na
ocasião, a CODE VALE, tendo em vista a incerteza da aprovação da
matéria que implicava a referida mudança.

Hodiernamente, a existência do IDENE é fato consumado, e o art.
13 da Lei n° 14.171, de 17/1/2002, anuncia que o seu patrimônio é
constituído de "bens e direitos a ele pertencentes e os que a ele se
incorporem". Visto que a CODEVALE foi transformada no IDENE, os
bens da antiga autarquia obviamente foram transferidos para a nova.
Dessa forma, justifica-se a apresentação de emenda ao vencido para
proceder à correção necessária.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.453/2001, na forma do vencido no 1° turno, e com a Emenda n°
1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se a denominação "Comissão de Desenvolvimento do

Vale do Jequitinhonha - CODEVALE", por "Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE".

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

Luiz Fernando Faria - Dilzon Meio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.453/2001

Autoriza a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha
- CODEVALE - a doar ao Município de Araçuaí imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Comissão de Desenvolvimento do Vale do

Jequitinhonha - CODEVALE - autorizada a doar ao Município de
Araçuaí o imóvel situado nesse município, constituído de área com
10.449m2 (dez mil quatrocentos e quarenta e nove metros quadrados),
registrado sob a matrícula n° 1.601, a fls 186 do livro 2-E do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Araçuaí.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento do Mercado Municipal e da Coordenadoria
Regional de Araçuaí - CAR-ARAÇUAI.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ml. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS  E 3 AO PROJETO DE LEI

N° 695/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em

epígrafe altera a Lei n° 13.243, de 23/6/99, que dispõe sobre a
cessão, a compensação e a quitação de crédito tributário e dá outras
providências.

rÃ'
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Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi

examinada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária também se manifestou favoravelmente ao projeto e
acatou a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Encerrada a discussão no 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n

o
s 2 e 3, de autoria dos Deputados Dimas Rodrigues e

Glycon Terra Pinto, respectivamente, cabendo a esta Comissão emitir
parecer sobre elas.

Fundamentação
A Emenda n° 2 estabelece a prorrogação dos efeitos da Lei n°

13.243, de 23/6/99, pelo prazo de trinta dias para o contribuinte que
tenha incorrido em atraso de uma ou mais parcelas.

A emenda contempla uma situação jurídica inexeqüível; não pode
ser acolhida, uma vez que a referida lei, em seu art. 31 , permitiu o
parcelamento do crédito tributário em, no máximo, cinco parcelas, e já
se exauriu há muito o prazo, desde a publicação da citada lei, em
23/6/99.

Por outro lado, já foi editada uma outra lei de anistia, a Lei n°13.741,
de 29/11/2000, e, mais recentemente, a Lei n°14.062, de 20/11/2001.
Esta, em seu art. 11, permite que o contribuinte com saldo
remanescente objeto de parcelamento anterior usufrua dos novos
benefícios da anistia.

A nova disciplina dos parcelamentos do crédito tributário estabelece
que, ocorrendo atraso superior a três parcelas, haverá o imediato
cancelamento do parcelamento e o restabelecimento do crédito sem
os benefícios, conforme o disposto no § 80 do art. 70 da Lei n° 14.062,
de 2001.

A Emenda n° 3 estabelece que, do montante arrecadado na forma
das Leis n

o
s 13.243 e 14.062, 50% serão destinados aos

investimentos relativos às ações e aos serviços públicos de saúde,
manutenção e desenvolvimento do ensino e ao amparo e fomento à
pesquisa no Estado.

Muito embora não haja vedação expressa da vinculação de receita
de imposto a despesas nos setores de saúde, manutenção e
desenvolvimento do ensino e amparo e fomento à pesquisa no

rÀ
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Estado, nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição
Federal e da Emenda Constitucional n° 29, de 2000, a Emenda n° 3
não pode ser acolhida em razão do limite temporal de eficácia não só
da Lei n° 13.243, de 1999, como também das demais leis de anistia
que vigoraram nos últimos anos, a saber, a Lei n° 13.741, de
29/11/2000, e a Lei n° 14.062, de 20/11/2001.

As citadas leis, que permitiram a anistia de multas e juros para o
pagamento de créditos tributários do ICMS , formalizados ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança,
estabeleceram prazos para a quitação dos débitos, à vista ou em
parcelas. A maior parte do montante já foi arrecadado e depositado no
caixa único do Tesouro Estadual e foi gasto no interesse geral da
administração pública, notadamente para quitação da folha de pessoal
e outras despesas emergenciais.

Importa salientar que os contribuintes que efetuaram a quitação de
seus débitos à vista ou, mesmo, aqueles que optaram por pagar os
seus débitos em determinadas parcelas valeram-se dos prazos
previamente estabelecidos nas citadas leis de anistia. Uma vez que,
pelo princípio da eficácia da lei no tempo, os fatos são regidos pela lei
vigente na data de sua prática, é impossível definir, a essa altura,
novo critério de aplicação dos valores arrecadados pelas leis de
anistia, sob pena de ferir-se a regra do art.56 da Lei n° 4.320, de
1964, que consagra o princípio da unidade de tesouraria.

Segue-se, ainda, que os parcelamentos de créditos tributários
definidos mediante regras legais já vigentes ao tempo de sua prática
traduzem situações fáticas e legalmente resolvidas, não sendo
possível a alteração da legislação para flexibilizá-las ou, mesmo, para
definir formas de aplicação do montante arrecadado, sob o risco de se
prejudicarem as finanças do Estado.

Mesmo considerando que os setores apontados pelo autor da
emenda estão fora do alcance da vedação do art. 167, inciso IV, da
Constituição Federal, importa assinalar que o art. 16 do Código
Tributário Nacional consagra como regra matriz a não-vinculação de
tributo a atividade estatal especifica.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição das Emendas n

o
s 2

e 3 ao Projeto de Lei n° 695/99.
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Saia das Comissões, 28 de maio de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - DiIzon Meio, relator - ivair Nogueira - Luiz

Fernando Faria - Rêmolo Aioise.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.837/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.837/2001, de autoria do Deputado Márcio
Cunha, que dá a denominação de Rodovia Guido Assunção à MG-
752, que liga os Municípios de Materlândia e Rio Vermelho, 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° 1.837/2001
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-752 que faz a ligação

entre os Municípios de Materlândia e Rio Vermelho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica denominado Guido Assunção o trecho da Rodovia MG-

752 que faz a ligação entre os Municípios de Materlândia e Rio
Vermelho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Djalma Diniz.

MANIFESTAÇÔES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, 'b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Grupo Vera Cruz pela inauguração do

Hospital Vera Cruz Lifecenter (Requerimento n° 3.279/2002, do
Deputado Cristiano Canêdo);
de congratulações com o Desembargador Orlando Adão de

Carvalho por sua posse como Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Minas Gerais (Requerimento n° 3.340/2002, da
Comissão de Direitos Humanos)
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de congratulações com o Hospital Felício Rocho pelos seus 50

anos de fundação (Requerimento n° 3.341/2002, da Deputada Maria
Olívia);

de pesar pelo falecimento do Sr. Demerval José Pimenta Filho
(Requerimento n° 3.342/2002, do Deputado Agostinho Patrús);

de congratulações com o Colégio Armstrong, do Município de
Campo Belo, pelos 89 anos de sua criação (Requerimento n°
3.363/2002, da Comissão de Educação).
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